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Kérelem tagtársainkhoz 
az Adriához fűződő történeti hagyományaink 
és gazdasági érdekeink ápolása a Magyar 
Adria Egyesületnek továbbra is nem kicsiny-
lendő nemzeti hivatása. Ezt a hivatást azon-
ban csak úgy töltheti be az egyesület, ha t. 
tagtársaink hazafias törekvéseinket megfele-
lően támogatják. 

Tisztelettel és bizalommal kérjük ezért t. 
tagtársainkat, legyenek szívesek az egyesület 
fentarlásához s A Tenger kiadásához a f. évre 
legalább 20.000 koronával, de aki teheti, lehe-
tőleg nagyobb összeggel is hozzájárulni s akik 
erre az évre 10.000 K-t küldtek be, méltóztas-
sanak ezt az összeget megfelelően kiegészíteni 
s az egyesület részére ismerőseik körében is 
adományokat gyűjteni. 

A Magyar Adria Egyesület 
elnöksége. 
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MAGYAR EMLÉKEK DALMÁCIÁBAN 
Irta : Dr. HAVASS REZSŐ 

—• Képekkel — 

A tengernek nagy gazdasági és politikai jelentőségét az Árpád- és az Anjou-
házból származott, messzire tekintő nagy királyaink már évszázadokkal ezelőtt 
fölismerték s jól tudták, hogy csak az az ország lehet igazán hatalmas és 

gazdaságilag független, melynek tengere van. Ezért Szent László és Kálmán, kik 
Dalmáciát elfoglalták; II. István, II. Géza, III. Béla, Róbert Károly és Nagy Lajos 
mindig törekedtek hatalmukat megszilárdítani Dalmáciában, melynek virágzása 
összeesik Magyarország fénykorával. 

A magyar uralom Dalmácia egyes részei fölött a XI. század végétől a 
XVI. század elejéig, tehát több mint négy évszázadon át tartott s Nagy Lajos 
alatt egész Dalmácia, a Quarnerótól Durazzóig, Magyarországé volt. 

Dalmáciának a magyar szent koronához való ragaszkodását történelmünk 
számos adata bizonyítja. Midőn 1797-ben a campoformiói béke következtében a régi 
Velence megszűnt s Dalmáciát Ausztriához csatolták, Dalmácia városai örömmel fogad-
ták Ausztriát, mert megunták a velencei uralmat. A bécsi titkos levéltár s a hadi-
tanács iratai bizonyítják, hogy a városi nép, a papság s az intelligencia nem 
felejtette el a „magyar korona" fennhatóságát s Ausztria alatt Magyarországot 
értették. Spalatóban tekintélyes párt folyamodott a királyhoz, hogy a magyar 
koronához csatoltassanak. A mozgalom komoly jelleget öltött, a városokban s a 
szigeteken kitűzték a magyar címert, a papok a szószékről hirdették a magyar 
király iránt való hűséget, de Thugut, Ausztria akkori külügyminisztere, meghiú-
sította a magyar királysághoz való csatoltatást. 

Magyarország azonban nem mondott le Dalmáciára való jogáról. Maga az 
a körülmény, hogy Kaunitz kancellár 1786-ban, amikor Ausztria Dalmáciára sze-
met vetett, Pray tudósunkat bízta meg azzal, hogy II. Józsefnek, mint magyar 
királynak, Dalmáciára való igényét kimutassa: jogaink elismerését jelenti. 1802-től 
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2 DR. HAVASS REZSŐ 

1848-ig számos országgyűlésen sürgették is Dalmácia visszakapcsolását, sőt a 
visszacsatolás az 1825—27, az 1832--36, az 1839—40 és az 1843—44-iki 
országgyűlésen az előleges sérelmek sorában foglalt helyet. 

I. Ferenc 1802-ben elismerte Dalmáciának a magyar szent koronához való 
tartozandóságát. 1830-ban V. Ferdinánd az országgyűléshez intézett válaszában 
igéri is, hogy a rendeknek Dalmácia visszakapcsolására vonatkozó kívánságát tel-
jesíteni fogja. Ez azonban elmaradt. Az 1868: XXX. t.-cikk 65. szakaszában foga-
dást tesz Magyarország arra, hogy a magyar szent korona jogán követelni fogja 
Dalmácia visszacsatolását. Magam egy életet szenteltem a visszacsatolás kérdé-
sének s örökké büszkeségem marad, hogy Dalmácia visszacsatolása iránt a 
magyar országgyűlés képviselőházához benyújtott, 39 törvényhatóság feliratával 
támogatott kérelmemet a képviselőház 1907 július 10-iki ülésében egyhangúlag 
hozott határozatával pártolólag kiadta a kormánynak. Noha a trianoni béke követ-
keztében a kérdés ez idő szerint holtpontra jutott, mégis reméljük — nincs örökre 
eltemetve. Amint a Kárpátokról, Erdélyről, a Bánátról, Nyugatmagyarországról 
nem mondunk le, épp úgy sziklaszilárdan ragaszkodunk a magyar tengerpart-
hoz — Fiúméhoz, Dalmáciához, s bizunk benne, hogy címerük továbbra is ékessége 
marad a Magyar Birodalom címerének. 

* 
* * 

Dalmát földön, melynek minden köve Magyarország egykori nagyságát és 
dicsőségét hirdeti, nemcsak magasztos gondolatok ébrednek föl bennünk, hanem 
hálás érzelmek is töltik el lelkünket, mert 'Dalmácia mindenkor szeretettel őrizte 
s őrzi ma is a magyar históriának sok nagy emlékét. 

A szent jobbot, Szent István királyunk épségben maradt jobb kezét, a 
magyar nemzetnek ezt a legféltettebb ereklyéjét is dalmaták — a raguzai domi-
nikánusok — óvták meg a pusztulástól. 

Tudjuk, hogy Szent László király az ereklye őrizetét az általa alapított 
szentjobbi apátságra bízta. Arra nézve, hogy miképen került az ereklye Dalmá-
ciába, kétféle verziót ismerünk. Az egyik szerint IV. Béla vitte Dalmáciába a 
tatárjárás idején több más ereklyével a féltett kincset, míg más hagyomány azt 
tartja, hogy az ereklye a török uralom idején Boszniába s onnan a raguzai domi-
nikánusok zárdájába került, honnan Mária Terézia királynő hozatta föl Budára. 

Raguzának ma is több kiválóan értékes magyar ereklyéje van. A domini-
kánusok templomának kincsesházában őrzik Szent István királyunk koponyájának 
egy darabját, mely díszes trébelt és cizellált ezüsttokban van elhelyezve s mely 
a félgömbszerű ereklyetartó tetején alkalmazott üveglemezen át látható. 1908 
nyarán tanulmányúton voltam Dalmáciában s a raguzai dominikánus atyák tem-
plomát is meglátogattam. Kérésemre a prior megengedte, hogy Divald Károly 
útitársam az ereklyét lefényképezhesse. Már régi vágyam volt e kép megszerzése, 
mert azt hiszem, nálunk alig tudnak erről az érdekes magyar ereklyéről. A kép 
a Tolnai Világlapjának 1908 december 13. számában jelent meg. 

Ugyancsak Raguzában, a székesegyházban van Szent István királyunk áll-
kapcsa. Ferranti raguzai plébános pedig egy eddigelé ismeretlen ereklyéről kiderí-
tette, hogy az Szent László királyunknak egyik lábszárcsontja. 
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Szent László karereklyetartója. 

Kiválóan érdekes és nagyértékű mű Szent László királyunk karereklyetartója, 
mely a raguzai Ferencreudiek templomának féltve őrzött kincse. 

Az ereklyetartó 36 cm hosszú ezüst kar, mely aranyozott trébelt díszítmé-
nyekkel van ékesítve s alsó végét 6 cm átmérőjű lemez zárja be. Rajta a követ-
kező fölirat olvasható: „Manus sancti Vladislavi martiris regis Vngarorum." 
A harmadik és negyedik szó között üvegfödelen át látható az ereklyetartóban 
elhelyezett csontereklye. Az ötvös tévedésből Szent László királyt is vértanúnak 
mondja, mi onnan eredhet, hogy egyidőben több vértanú ereklyéi számára is 
készítvén tartókat, a magyar szent király mellé is odahelyezte a vértanú jelzőt. 
A mű kétségtelenül a XV. század első feléből való. 

Raguzában, a székesegyház kincsei között egy hatalmas aranyozott ezüst-
tálca és billikom köti le figyelmünket. A tálcára tengeri állatoknak apró utánzatai 
úgy vannak odaillesztve, hogy azok, ha folyadékot öntünk a tálcára, mozognak 
s így úgy látszik, mintha élnének. E remek ötvösműről egészen a legújabb időig 
azt tartották, hogy Maffei Timoteo érsek rendeletére Progovic János raguzai ötvös 
készítette s Mátyás királynak volt ajándékul szánva. Az érsek azonban az ajándék 
elküldése előtt meghalt s így az Raguzában maradt. Gelcich, Jackson és mások 
a tálcán és a billikomon észlelhető rajzok alapján úgy vélik, hogy az ötvösmű 
nem Mátyás idejéből való, hanem vagy a XVI. század végén, vagy a XVII. század 
elején készült. 

Zárának egyik legkiválóbb s reánk magyarokra fölötte érdekes műemléke: 
a 5. Maria-templom és a benedekrendi apácáknak hozzácsatolt konventje. 

A templomot, melynek homlokzata a XV. században velencei minta után 
újjáépült, Cicca zárai úrnő — később apátnő — III. Kresimir Péter dalmát király 
nőtestvére építtette 1066-ban, egy 906-ban már létező kisebb Mária — templom 
helyébe, melyet Péter, a S. Grisogonoi benedekrendi apát engedett át a mellette 
levő zárdával együtt a rendjebeli apácák részére Cicca asszonynak. 

Magas és igen szép románstilű tornyát 1105-ben Kálmán királyunk, mint 
Dalmáciának is királya, emeltette, hogy emlékezetessé tegye Zárába való ünne-
pélyes bevonulását. Erről az eseményről tanúskodik a toronynak a konvent felőli 
oldalába helyezett következő lapidáris fölirat: 

ANNO INCAR. DNI NRI JHV" XRI MIL. CV 
POST VICTORIAM ET PACIS PRAEMIA 

JADERAE INTROITVS A DEO CONCESSA 
PROPRIO SVMPTV HANC TVRRIM 

SCAE MARIAE VNGARIAE DALMATIAE 
CIIROATIAE CÖNSTRVI ET ERIGI 

JVSSIT REX COLOMANVS 
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A Santa Maria templom és tornya Zárában. 

(Magyarul: A Mi Urunk 
Jézus Krisztus megteste-
sülésének ezerszázötödik 
esztendejében az Istentől 
engedett győzelem és a 
béke áldásai után Zárába 
bevonulván, ezt a tornyot 
a Boldogságos Szűz Má-
riának tiszteletére, saját 
költségén építtetni és emel-
tetni rendelte Kálmán, 
Magyar-, Dalmát- és Hor-
vátország királya. 

Rendkívül érdekes eb-
ben a toronyban az a 
bizánci hatás alatt készült 
románstílű négy oszlop, 
melyet Kálmán királyunk 
neve ékesít. 

Ugyancsak Kálmán ki-
rály emeltette az antik fő-
oltárt, mely hasonló volt 
a zárai S. Anastasia-bazi-
likáéhoz, de amely ma 
már nincs meg. A kősátor 

tetején e fölirat: „REX COLOMANVS. M f cv", az oltárasztal előrészébe pedig aKrisztus-
monogramm: „XP" és az év „MCVI" volt bevésve. 1742-ben lebontották a düledező 
apsist. Szétszedték a baldachinumot is az oltárral együtt s újat állítottak helyébe. 

A templom jobb hajójának falába vágott s vasráccsal ellátott négyszögű 
ablakon át látható a zárda sfcép és antik imakápolnája (sacellum), melyet szintén 
Cicca apátnő készíttetett 1066-ban. Ezt a rácsozatot, a templomba néző oldalon, 
szépművű márványoszlopocskák és párkányzatok díszítik. Felsőrészén a Szent 
Benedek-rend címerjelvényei vannak. Ezek alatt pedig a tiszteletreméltó Cicca 
apátnőnek, ki a templomot és a konventet építtette, valamint leányának Veke-
negának, ki a zárdát kibővíttette s ki később anyját az apátnői tisztségben követte, 
emlékezetét megörökítő fölirat olvasható. Ugyancsak fölirat hirdeti, hogy a zárdát 
Kálmán királyunk adományokkal és kiváltságokkal gyarapította. 

Hogy mily ragaszkodással és hódolattal voltak a záraiak Kálmán és fia, 
István iránt, mutatja az a dicsének, amelyet templomaikban húsvétkor és kará-
csonykor az evangélium után énekeltek és amely így hangzik: Exaudi Christe. 
Christus vincit. Christus regnat. Christus imperat. Paschali summo Pontifici, et 
universali Papae salus et vita perpetua. Colomanno Ungariae, Dalmatiae et Chroa-
tiae almifico Regi vita et victoria. Stephano clarissimo regi nostro vita et victoria 
Gregorio venerabili Jaderae Praesuli salus et vita. Cledin inclyto nostro comiti 
vita et victoria. Cunctis inclytis vita. 
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(Magyarul: Hallgass meg Krisztus. Krisztus győz. Krisztus kormányoz. Krisztus 
uralkodik. Paszkálisz főpapnak és egyetemes pápának üdv és örök élet. Kálmán-
nak, Magyar-, Dalmát-, és Horvátország nagy, dicső királyának élet és győzelem. 
Istvánnak, a mi igen jeles királyunknak élet és győzelem. Gergelynek, Jadera 
(Zára) főtisztelendő püspökének üdv és élet. Cledinusnak, a mi méltóságos ispá-
nunknak élet és győzelem. Minden méltóságoknak élet. • 

Ami azt illeti, hogy Kálmán és István, mint királyok, egyszerre fordulnak elő 
a dicsőítésben, ez, azt hiszem, csak úgy magyarázható, hogy a formulában kez-
detben Kálmánt, halála után pedig Istvánt említették. De az is meglehet, hogy 
Kálmán már életében elismertette fiát, Istvánt, Dalmácia királyának, amit azonban 
történetileg bizonyítani nem lehet. 

Térjünk azonban vissza a S. Maria monostorhoz, mely évszázadokon át 
nagy hírnévnek örvendett, amelyet Kresimir és Kálmán számos kiváltsággal és 
adománnyal gazdagítottak és amelynek ők fő védői és pártfogói voltak, úgy hogy 
„kiváltságos királyi monostornak" is nevezték. Legfontosabb kiváltsága volt, 
mellyel minden más zárai monostor fölött dicsekedhetett, a királyi szabadság 
kiváltsága „privilégium regiae libertatis", melyet az említett két királytól nyert s 
melyet Zvoinimir, továbbá III. és IV. Béla, V. István, Kún László és Nagy Lajos 
királyunk, valamint időnként a velencei köztársaság is megerősített. E kiváltság 
szerint javai érintetlenek voltak; ki volt véve minden adó és közteher alól; sza-
badon választotta beneficiatusait, kik templomában misemondásra voltak kötelezve. 

1205-ben a „hiteles hely" (locus credibilis) kiváltságát és tekintélyét nyerte, 
ahol nemcsak magánosok végrendelkezései és egyéb iratai voltak letéve, hanem 
ahol a városi magistratus is őriztette a saját privilégiumainak könyvét. 

Erzsébet királynő, Nagy Lajos özvegye 1383-ban, zárai tartózkodása alatt, 
letevén királyi palástját, bement a konventbe s egy ideig benne tartózkodván, az 
ünnepnapok alatt részt-
vett a szentmisén az 
apácák társaságában. 

Mint sasfészek a szik-
lafokon, úgy tűnik föl 
előttünk a Spalato mö-
gött tornyosuló hegyek 
között Clissa vára, mely 
a régibb időkben a Sinj-
ből Spalatóba vezető 
szorosnak volt a kulcsa. 

Amikor IV. Béla kirá-
lyunkat a tatárok üldöz-
ték, a magyar szent ko-
ronával, Székesfejérvár 
és számos más egyház 
kincsével Dalmáciába 
menekült, családja pedig 
Clissában vonta meg 

A zárai Santa Maria-templom ablaka, melynek egyik fölirata 
Kálmán király nagylelkűségét örökíti meg. 
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A zárai dóm. 

magát. A magyar történelemnek s a magyar-dalmát kapcsolatnak bánatos emlékei 
fűződnek ehhez a sziklafészekhez, s amikor Clissa várára emlékezünk, szinte 
úgy hallani véljük Garay sóhaját: 

így jut Dalmáciáig, egy tört, zúzott hajó . . . 
Királyi sors ! j ó s rosszban emberként osztozó ! 

Clissában halt meg 1242-ben IV. Béla két leánya, Katalin és Margit, kiknek 
tetemét egyszerű szürke mészkőből készült koporsóban a spalatói dóm főkapuja 
fölött egy fülkébe temették el. A kőkoporsó hossza 1" 13, magassága 0'37 és 
szélessége 0"51 méter. Födele és három oldala teljesen sima, míg a negyediken 
három sorban góth betűkkel a következő fölirat van bevésve, amely azonban már 
meglehetősen elmosódott állapotban van : f Hec est se (p) oltura filiarum domi (ni) 
Belle regis Úngariae MCCXLII., die XIII. Mártii huc fugiens (a fa) cie Tartarorum. 

Bármily bevehetetlennek látszott is Clissa vára, IV. Béla nem látta ott csa-
ládját biztonságban a tatárok ellen, kiknek vérszomjas hordái mindinkább köze-
ledtek Clissához. Családjával és kiséretével a szigeten fekvő s nagyobb bizton-
ságot nyújtó Trau város falai közé sietett tehát, hol hódolattal fogadták s hősi 
elszántsággal tartottak ki mellette. 

A tatárok itt is óriási erővel szorongatják a királyt, s ez Trau közelében 
egy sziklaszigeten húzta meg magát, melyet ma is olaszul Scoglio de Re-nek, 
szerb-horvátul Scoglio Králjevác-nak, a király sziklájának neveznek. Végre az 
otthoni bajok visszafordulásra késztetik a tatárokat. Királyunk megmenekül s 
magyarjaival meg a dalmátoktól kapott tekintélyes kölcsönösszeggel visszatér 
elpusztított hónába, hogy azt helyreállítsa s a magyar nemzetet úgyszólván 
halottaiból feltámassza. 
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Bármilyen is a jelen s bármilyen lesz is a jövő, azért örök hálával tar-
tozunk Dalmáciának, hogy földönfutóvá vált királyunkat oltalmába vette, s hogy 
a legvészesebb időkben tántoríthatatlanul ragaszkodott királyunkhoz és nemze-
tünkhöz. 

IV. Béla gazdag ajándékkal jutalmazta meg a dalmaták hűségét. A hagyo-
mány szerint koronázási palástját is ajándékul adta a dalmátoknak s a traui 
székesegyházban ma is büszkén mutatják e palástnak keretbe foglalt kámzsáját. 
A kámzsán a himzés Szent Mártont lovon ülve ábrázolja, amint köpenyének egy 
darabját lehasítja s egy szegénynek ajándékozza. Ló és lovas valódi gyönggyel 
van kihímezve. A tudósok véleménye eltér az emlék eredetét illetőleg. Eitelberger 
szerint (Die mittelalterlichen Kunstdenkmale Dalmatiens. Wien, 1884. 227.)- a 
kámzsa inkább a XV. század első feléből, mint a XIII. századból való. Jackson 
ellenben (Dalmatia, the Quarnero and Istria II. 127.) ama nézeten van, hogy 
IV. Béla korában készülhetett. 

Minket magyarokat különösen érdekel a traui dóm, mely Dalmáciának leg-
szebb és legtisztább románstílű temploma s főkapuja igazi remeke a középkori 
faragó művészetnek. 

Jackson angol építész J f l H S & F / 5 
Dalmáciáról szóló alapos 
műve II. kötetének „On 
the influence of Hungary 
upon the Architecture of 
Dalmatia" című fejezeté-
ben meggyőzően ismerteti 
a Dalmácia régi épületein 
megnyilvánuló magyar be-
folyást, s az angol írónak 
kiváló figyelmet érdemlő 
fejtegetései főleg reánk 
magyarokra nézve nagy-
becsűek. 

A magyar befolyást egy 
épületen sem észleljük 
jobban, mint a traui szé-
kesegyházon, mely a XIII. 
század első felében épült 
s valóságos ikertestvére a 
magyarországi jáki tem-
plomnak. Jackson köny-
vében be is mutatja mind 
a két templom rajzát s 
a hasonlatosság valóban 
meglepő, attól eltekintve, 
hogy a traui dómnak egy, 
a jáki templomnak pedig Szent Simeon koporsója Zárában. 
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két tornya van. Ámde a 
traui dóm előcsarnokának 
nagyméretű falai kétséget 
kizárólag mutatják, hogy 
eredetileg két torony épí-
tését tervezték. A torony 
1422-től 1598-ig épült s 
építésmódja a jáki tem-
plommal való összehason-
lításnál már nem jöhet 
figyelembe. Jackson fölfo-
gását megerősíti az a kö-
rülmény, hogy a traui 
székesegyházat Treguanus 
püspök építteté, ki a XII. 
század végén Magyaror-

szágból került Dalmáciába. A dóm főoltára alatt az Árpádokkal rokonságban állott 
Vilmosnak sírfölirata volt olvasható, mely azonban teljesen elpusztult. Vilmos, 
St. Omeri Miklósnak, Thebae urának és Margitnak, III. Béla leányának volt a 
fia. Unokabátyjának, IV. Béla királyunknak udvarába jött s eljegyezte IV. Béla 
leányát, Margitot. Vilmos IV. Bélát a tatárok elleni háborúban segítette s Dalmá-
ciába is elkísérte, ahol 1242 április 20-án meghalt. Ugyanabban az évben hunyt el 
jegyese, Margit is, nővérével, Katalinnal együtt. 

A magyar uralom díszes emléke a spalatói székesegyháznak Salona romjaiból 
épült gyönyörű harangtornya, melyet újabban restauráltak. Építését Magyarországi 
Mária, II. Károly nápolyi és siciliai király neje kezdette meg és Erzsébet, Róbert 
Károly magyar király neje folytatta. Bár románstilű, mégis több tekintetben eltér 
a szabadonálló románművészetű kampanilék alapelvétől s az is meglátszik rajta, 
hogy több századon át épült. 

Ahová megyünk, ahová nézünk Dalmáciában, mindenütt magyar emiekek 
tűnnek elénk. 

Zárában Szent Simeon templomának a főékessége Szent Simeon próféta 
ezüstkoporsója, mely Erzsébet királynénak, Nagy Lajos nejének, ajándéka. 
A XIV. század egyik legkiválóbb ötvösműve e koporsó, melynek galvanoplasztikai 
másolata ezredéves kiállításunkon látható volt. Domború képei nemcsak mesteri 
alkotásuknál fogva kötik le figyelmünket, hanem azért is, mert Magyarország, 
Dalmácia és Velence történelméhez való nemzetiségi és politikai vonatkozásuk is 
szembeötlő. A koporsó leírásának egész irodalma van. Első irodalmi ismertetői: 
Fondra, Bianchi és Ferrari Capilli. Üjabb időből való hazai irók: Czobor Béla, 
Gerecze Péter, Pór Antal és Radisics Jenő. Külföldiek: Eitelberger, Jackson, 
dr. Meyer Gotthold. Főleg Gerecze Péter adataiból közlöm a nevezetesebbeket. 

A koporsó a S. Simeone-templom főoltára mögött van elhelyezve, ahol két 
nagy bronz- és két kisebb márványangyal tartja magasan. 

Eredetileg a koporsót a szintén Erzsébet királyné által ajándékozott négy 
ezüst-angyal hordozta, de 1390-ben a záraiak Zsigmond magyar királynak 30.000 

Szent Simeon koporsója. 
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darab aranyat voltak kénytelenek adóban fizetni és sok egyéb drágaság között 
ezeket az ezüst-angyalokat is pénzzé tették. A két bronz-angyalt 1647-ben öntették 
a záraiak a velencei fegyvergyárban, a törököktől elvett ágyúkból. 

A mű tulajdonképeni szerzője a Milánó területéhez tartozó Sestoból való 
Franciscus ötvös, aki öt zárai nemesember felügyelete mellett három évig dol-
gozott a koporsón, melyet 1380-ban fejezett be. A művet Benedetto Libani zárai 
és Piazzalonga velencei ötvös 1632-ben megváltoztatta. 

A koporsó 2 m hosszú, 0'8 m széles és 1"25 m magas, ciprusi fából 
készült hosszúkás négyszögű szekrény, melyet csúcsbafutó nyeregfödél borít. Erősen 
aranyozottt vert ezüstlemezekkel van borítva. Szembenéző hosszoldala mint 
csapóajtó nyílik s ezt két lakattal szokás elzárni. E csapófödél mögött nyitható 
üvegtábla s széthúzható függöny van alkalmazva, mely a koporsóba zárt tetem 
megtekintését a búcsújáró híveknek lehetővé teszi. A hagyomány azt tartja, hogy 
e koporsóban Simeon prófé-
tának teteme nyugszik, aki 
Jézust, mikor anyja a tem-
plomban bemutatá, karjaiba 
vette s boldognak mondá 
magát, mivel szemei látták 
az Üdvözítőt. (Luk. ev. II, 
29—32.) 

A koporsót 16 jelenet, 
a födél előlapját pedig egész 
hoszszában Szent Simeon 
hanyatfekvő, igen magas 
domborművű képe diszíti. 
A két keskeny oldalon, a 
födélgerinc háromszögű me-
zejében, dús növényi díszít-
mény közt, Nagy Lajos ma-
gyar király cimere látható. 

E domború képek kö-
zül csak azok ismertetésére 
szorítkozom, amelyek ma-
gyar szempontból figyelemre-
méltók. Ezek között legérde-
kesebb az a kép, amely 
Nagy Lajos királynak Zárába 
való bevonulását ábrázolja, 
mikor a király fényes kísére-
tével a zárai parton kiköt s 
a város tanácsosai, az érsek 
és szerzetesek mély hódolat-
tal s nagy örömmel fogadják. 
E képre vonatkozó eltérő Nagy Lajos címere Szent Simeon koporsóján^ 
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magyarázatokkal szem-
ben helyesen emeli ki 
Pór Antal, hogy ponto-
san véve, itt azt a jele-
netet látjuk ábrázolva, 
midőn Lajos király az 
1357. szeptember 17-én 
meghódolt Zárát első-
ízben látogatja meg. 

Érdekes az a dom-
ború kép is, amelyen 
Erzsébet királyné Szent 

Simeonnak koporsót 
ajánl föl. Továbbá ma-
gyar vonatkozású az a 
domború rész, amelyen 
Szent Simeont a haldokló 
Kotromanics István bosz-
niai bánnak — Nagy 
Lajos ipjának — ágyá-
nál látjuk. 

A koporsó hátulsó oldalán a középső tábla a következő föliratot foglalja 
magában: 

Symeon hic jus tus , J e s u m , de virgine n a t u m , 
Ulnis qui tenuit , hac arca pace quiesc i t ; 
Hungáriáé reg ina potens, i l lustris et alta 
Elisabet junior , quam voto contulit almo. 
Anno Milleno trecento oc tuageno. 
Hoc opus fecit Franc iscus de Mediolano. 

Szabadon fordítva : 
Simeon az igazságos, ki a szűztől született, 
Jézust ka r j a in tartá, nyugsz ik békén e kopor sóban , melyet 
Magyarország hata lmas, fe lséges és magas kirá lynéja 
I f jabb Erzsébet kegyes fogada lomból készített . 
Ezerháromszáznyolcvanban . 
E művet készítet te Milánói Ferenc . 

A föliratban az „ifjabb" szó azt jelenti, hogy a koporsó megrendelője nem 
a király anyja, hanem neje volt. 

A két födélhomlokzat nagyrészét Nagy Lajos király címere foglalja el. 
Az ezüst-koporsó, mint mondottam, 1380-ban készült el, mindazáltal a 

tetemet csak 1632-ben helyezték el benne s addig a szent tiszteletére összegyűjtött 
értékes arany és ezüst fogadalmi tárgyak őrzésére szolgált. Ugyancsak 1632-ben 
vitték az ezüstkoporsóba zárt tetemet a Szent Simeon-templomba. 

Hogy mi okból készíttette Erzsébet királyné a diszes koporsót, arra nézve 
eltérők a vélemények. A fölirat szövegében előforduló „votum" szóból azonban 

Nagy Lajos bevonulása Zárába. Dombormű Szent Simeon 
koporsóján. 
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arra lehet következtetni, hogy fogadalomból tette; talán azért, hogy fiúgyermeke 
legyen, mi forró óhajtása volt. 

Legenda is keletkezett a koporsó eredetéről, melyet két kép örökít meg. 
Ugyanis a Szent Simeon templomában, a koporsótól jobbra és balra, két 

nagy kép látható a falon életnagyságú alakokkal. E képeket, melyeknek különben 
nincs művészi becsük, Fondra szerint, Zmajevich Vince zárai érsek kegyes ado-
mányokból készíttette az 1713—1745. években. Festőjük ismeretlen. 

A jobboldalon függő kép Erzsébet királynét (Nagy Lajos nejét) ábrázolja* 
amint az üvegkoporsóban nyugvó-Szent Simeontól távozni készül és fájdalmas 
arccal tekint a szentre. A monda szerint ugyanis Erzsébet királyné a szentnek 
egyik ujját magával akarta vinni talizmánul s azt keblére rejté. Ámde nem volt 
képes a templomból távozni, lábai a földhöz tapadtak s mellén nagy fájdalmakat 
érzett. A másik képen Erzsébet királyné a szent koporsója előtt térdel s vissza-
adja a szentnek ujját, amelyet a püspök ennek kezéhez illeszt, mire az azonnal 
hozzánő. Ez az az ujj, melyen a gyűrűk láthatók. A hirályné fehér ruhát visel 
s fekete haját gyöngyfüzérek ékesítik. Arcáról öröm és áhítat súgárzik. Fényes 
magyar kiséret veszi körül, míg a földön mindenféle nyomorékok gubbaszkodnak, 
akik gyógyulást jöttek keresni a szent koporsójához. Hálás érzülettel eltelve 
készíttette azután a királyné azt a szép művészi kivitelű koporsót, amelyben az 
ereklye mostan nyugszik. így regélik ezt a záraiak, midőn Szent Simeonnak 
koporsóját s a mellette függő képeket büszkén mutatják. Ha a legenda históriai 
magvát kutatjuk, úgy az aligha lehet más, mint az, hogy Erzsébetnek megvolt 
az a szándéka, hogy Szent Simeon holttestét, vagy akár annak egyrészét Magyar-
országba hozassa. 

A S. Simeone-templomnak a leírt ezüst-koporsón kívül van még egy magyar 
emléke. Ez egy remekkivitelű kehely, melyet az egyesített magyar Anjou-címer 
ékesít s mely Nagy Lajos királyunk ajándéka. 

Mély meghatottsággal nézzük a távoli Dalmáciában e magyar emlékeket. 
Mindmegannyi visszamaradt fénysugarak ezek az egykori Nagymagyarországnak 
dicsőséges korszakából. 

De a fényt követi az árnyék. Szomorú helyre visz utunk. Novigrádnak festői 
romjai előtt állunk. 

A megölt Kis Károly pártja itt tartotta fogva Nagy Lajos özvegyét, Erzsébet 
királynét és leányát Mária királynét, akik Palisnai János vránai perjelnek őrizetére 
voltak bízva és akik közül a perjel, midőn 1387-ben a két királyné hívei köze-
ledtek, Erzsébetet Mária szemeláttára megfojttatta, holttestét pedig a vár faláról 
ledobatta. 

Lehangoltság fogja el lelkünket, mikor e magányos falak között bolyongunk. 
Egy-két virágot tépünk magunknak emlékül s aztán elhagyjuk a helyet, melyen 
a magyar históriának egyik legszomorúbb tragédiája játszódott le. 

A hegy alján, a tenger mellett, kicsiny város fekszik: Novigrád. Épen most 
érkezik egy kis gőzös. Az utasok között véletlenül magyar is akad, ki velünk 
együtt siet a városka kis templomába. A plébános, Don Simercic szívesen fogadja 
társaságunkat. Bemutatjuk magunkat: magyarok vagyunk. Mindjárt, tudja miért 
jövünk. Azt a misemondó ruhát akarjuk megnézni, amelyet átlítólag Erzsébet és 
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Mária királynék novigrádi fogságuk alatt himeztek s mely most a novigrádi 
templomnak nagybecsű kincse. 

A plébános a legnagyobb készséggel teljesíti kérésünket, előbb azonban egy-
két pohár tüzes dalmát bort kell vele felhörpintenünk. Koccintunk régi idők 
emlékére, amikor magyar és dalmát testvér volt. Úgy lesz-e megint? . . . De 
nincs vesztegetni való időnk. A hajó már tülköl s ha nem akarunk lekésni róla, 
szaporán kell végezni dolgunkat. A misemondó-ruhát meg a hozzátartozó stólát 
és pallát bár hamarosan, de mégis figyelemmel megtekintjük. A himzés remek 
s a színek még ma is élénkek. Műértők azt állítják, hogy e tárgyak nem Erzsébet 
és Mária királynék kezeinek munkái, hanem későbbi eredetűek. Ám Novigrádon 
a magyar királynék műveinek tartják s messze vidékről áhítattal zarándokol ide 
a nép, azoknak megtekintésére. 

Barátságos kézszorítással köszönjük meg a plébános előzékenységét s néhány 
perc múlva már a Novigrádi tengeren hajókázunk tovább a Zrmanja folyó felé, 
hová szintén a magyar történelem vonz bennünket. 

A Zrmanja, az ókori Tedanius, Horvátországban a Velebit- s a Dinári-Alpok 
határvidékén ered. Torkolatánál 38 méter széles és legalsó szakaszában 200 méter 
magas, sárgás és vöröses, fantasztikus alakzatú meredek sziklafalak között folyik. 
Zöldes vizén fölfelé haladva, nemsokára a balparton kapuszerű nyílás szakítja 
meg a sziklafalnak egyenes vonalát, melyről a néphit e vidéken azt tartja, hogy 
Erzsébet és Mária királynék e nyíláson haladtak át, amikor őket Novigrádba 
fogságba hurcolták. E kapuszerű nyílást ma is olaszul „la porta della Regina"-nak, 
horvátul „kraljicina vrata'-nak, a királyné kapujának hívják. Ettől a helytől 
északra is van egy „kraljicina vrata" nevű vidék a Velebiten, mely a térképen is 
e néven van megjelölve. A hagyomány szerint e vidék is onnan vette nevét, 
mert Erzsébet és Mária királynékat erre vitték Novigrádba. 

Végezetül látogassunk el még egyszer Raguzába, ahol a már ismertetett 
magyar ereklyéken kívül, még két magyar emlék különös méltatást érdemel. 

Az egyik a rektorok palotája, mely a csúcsíves és renaissance keverékű 
építészet egyik legremekebb alkotása s melyen, egy falbaillesztett márványtáblán, 
Zsigmond királyunk nevét olvashatjuk. A palota 1388 és 1424 között épült s 
komor, tömör falai méltóságosan tekintenek a közeledőre. Építésekor két emeletes 
volt, most azonban csak egy emelete van, mert a második az 1667. földrengés 
alkalmával bedőlt. A földszinten tornác vezet el, melynek oszlopain körívek 
nyugosznak. A tornácban a fal mellett márványpadok vannak s ünnepélyek alkal-
mával itt ültek a szenátorok. Az emeleten nyolc csúcsíves kettős ablak ékesíti a 
homlokzatot. Az udvart három oldalról oszlopcsarnok környezi, míg az északi 
oldalon nyílt kőlépcső vezet az emeletre. Az udvaron Prazatto Mihálynak 1637-ben 
emelt szobra áll. 

A másik büszke magyar emlék: Raguza főterén a Roland-oszlop. Hirdetője 
egykoron a tengerig terjedő magyar hatalomnak. 1418 vagy 1423 május havában 
állították föl, vagyis abban az időben, amikor Raguza magyar fönhatóság alatt 
állott. Az oszlop talapzatának egyik köve, melyet ma a város múzeumában őriznek, 
világosan mutatja ezt, mert a következőket olvashatjuk rajta: 
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MCCCC ./• : : III DE MAGGIO, FATTO NEL 

TEMPÓ DL PAPA MARTINO V NEL TEMPÓ 

DEL SIGNOR NOSTRO SIGISMONDO IMPERÁTOR 

ROMANORUM ET SEMPER AUGUSTUS 

ET RE D'ONGARIA E DALMATIA E CROATIA 

ET CETERA FO MESSA QUESTA PIETRA 

ET STENDARDO QUI IN HONOR DL DIO E 

DL SANTO BLASIO NOSTRO CONFALON. LI OFFICIALI 

Magyarul: „14 . . május havában, V. Márton pápa és a mi urunk Zsigmond 
római császár s Magyarország, Dalmácia és Horvátország királyának uralkodása 
idejében emeltetett ezen kő és zászló Isten és szent Balázs védőszentünk tiszte-
letére. A hivatalnokok." 

(Az egész évszám nem vehető ki a kövön.) 
Azoknak az időknek emlékköve ez az oszlop, amikor a magyar uralom a 

szabad kereskedelmet biztosította Raguzának, mely akkor volt a legvirágzóbb, 
amikor a Roland-oszlop rúdján a magyar zászló lengett s amikor a város bizton-
sága fölött a magyar királyok darabontjai őrködtek. 

A tisztelet s a büszkeség érzete tölti el keblünket, amidőn megemeljük 
kalapunkat a raguzai Roland-oszlop előtt, mely ott lent, a kék Adria partján, 
századok viharaival dacolva, rendületlenül hirdeti, hogy kiváltságokat, jólétet, 
biztonságot és szabadságot élveztek azok, akik a magyar lobogó védelme alatt 
állottak. 

A MÁSODIK MAGYAR ADRIA-EXPEDICIÓ. 
Irta: Dr. LEIDENFROST GYULA, 

Idestova tízesztendeje lesz, ha egy évszázadnak tűnik is föl, hogy a Magyar 
Tengerkutató Bizottság tagjai másodszor szálltak hajóra. Tízesztendős adósságot 
kell e sorokkal lerónunk. Alig tért vissza a második expedíciónk, máris kitört a 
világfelfordulás, amely megfosztott bennünket tengerünktől és sok egyebek között 
a magyar tengerkutatásnak is véget vetett. Nem csoda, ha nem volt kedvünk az 
emlékek fölidézésével a jövő reménytelenségét még élesebb világításba helyezni. 
Most sem bolygatnánk a második expedíció immár sárgulni kezdő lapjait, ha nem 
gondolnánk arra az eshetőségre, hogy valamikor akad majd valaki, aki a magyar 
tudományos mozgalmak történetét kutatva, rábukkan a magyar vállalkozásnak 
erre az epizódjára is. Tíz év rengeteg távlatán keresztül nyújtjuk hozzá az 
adatokat. Más decennium rövid idő a nemzetek és tudományos mozgalmak törté-
netében, de ez a tíz év kivétel. Minden tönkrement e decennium alatt, odavesztek 
a tengerkutatáshoz használt műszereink, kedves öreg hajónk a Najade, egyetlen 
kikötőnk, minden ami drága volt magyar ember előtt. Csak Gonda Béla energiája 



1 4 DR. LEIDENFROST GYULA 

áll még töretlenül, s áll még erre támaszkodva a Magyar Adria Egyesület, mint 
boldogabb idők túlélt emléke. 

* 
* * 

A turáni közönbösség nem olvadt föl az első magyar expedíció sikerei 
nyomán sem. Az állami támogatást, a nemzetközi tengerkutatáshoz való hiva-
talos csatlakozást nem tudtuk elérni azután se. Ki törődött itt a tengerrel 
addig is, amíg volt tengerünk, s lett volna mivel törődni. Ki látta itt át a jelentő-
ségét annak, hogy a nemzetközi tudomány fórumán Magyarország is szerepeljen ? 
Kit érdekelt itt az, hogy egy maroknyi magyar szakember ott veritékezik az 
Adria nem mindig kellemes hullámain és munkájával igyekszik hazáját méltóképen 
belekapcsolni a nagy nemzetközi tudományos mozgalomba? Senki akkor sem és 
senki most sem. Mert ugyan, ha most törődnék vele valaki, ha most belátná 
valaki, hogy azt a tudományos anyagot, azt a rengeteg munkát, amit a tenger-
kutatás jelent, nem szabadna veszendőbe engedni, akkor nem várnák még ma 
is, tíz év multán is a kiadást azok a művek, amelyek a magyar tengerkutatás 
eredményeiről számolnak be. Mi tudjuk legjobban, milyen siralmas helyzetben 
vannak tudományos egyesületeink. Mindegyikre ráfér az állami támogatás, nem 
irigyeljük egyiktől sem. Mi csak azt az egyoldalú kultúrpolitikát kifogásoljuk, amely 
az egyik egyesületet elhalmozza támogatással, a többinek morzsákat, vagy — mint 
az Adria Egyesületnek — semmit sem juttat. 

Második expedíciónkon megint csak magunkra voltunk hagyatva, mégis 
megszerveztük és megrendeztük volna Isten segítségével a többi tizet is, ha közbe 
nem jön a világfelfordulás. Gonda Béla energiája nem tört volna meg ennél 
kisebb akadályokon. Második utunkat 1914 május havára terveztük, s a hadi-
tengerészet megint a mi kedves Najadénkat bocsátotta rendelkezésünkre. A második 
expedíció sokban hasonlított az elsőhöz. Nemcsak abban, hogy a rendezésnél 
ugyanazokkal és ugyanakkora nehézségekkel s rosszakarattal kellett megküz-
denünk, hanem abban is, hogy az időjárás ugyanolyan mostoha volt hozzánk, 
akár az elsőn. 

Az expedíció tudományos személyzetét a Tengerkutató Bizottság a második 
útra a következőkép állította össze: az expedíciót és az élettudományi munká-
latokat Leiden/rost Gyula vezette, rajta kivül biológusok voltak Szüts Andor 
tanár, Kümmerle J. Béla, a Múzeum növénytári osztályának őre, hidrográfusok: 
Kock Nándor tanár, Maucha Rezső, a Halélettani Állomás asszisztense és Maros 
Imre geológus. A Meteorológiai Intézet a második útra Marczell György adjunktust 
küldte ki. A bizottság vezetőjét és egyik tagját kivéve, a többiek még soha sem 
vettek részt tengerkutatásban. Emiatt a második utazást is próbával kellett meg-
kezdeni. Az volt a célunk, hogy mennél több szakembert avassunk bele a tenger-
kutatás nemzetközi módszereibe, hogy majdan hatalmas gárda álljon rendel-
kezésre. Ezért váltogattuk az expedíciók tudományos személyzetét. A második 
út elejére velünk jött Kormos Tivadar is, aki a kezdő hidrográfusokat néhány 
nap alatt bevezette teendőikbe, azután Noviban kihajózott. 

A Najade május tizenharmadikán délután félháromkor tűnt fel a fiumei 
hullámgát végénél és csakhamar kikötött a Zichy-moló végénél. Külsőleg nagy 
változás esett rajta. Abban az évben festették át csukaszürkére a flottát. A Najade 
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is szürke köntösben jelent meg a viszontlátásra. Szerencsénkre egyéb változás 
nem történt rajta. Legnagyobb örömünkre még mindig Marschal báró volt a 
parancsnoka és Margelik Tódor sorhajóhadnagy a második tisztje. A harmadik 
tiszt helyére a haditengerészet parancsnoksága tengerészönkénteseket osztott be. 
Ezzel ugyanis egy kabinnal több férőhelyet nyertünk. A beosztott önkéntesek 
közül kettő, Bajomi Béla és Zatliureczky Elemér magyar ember, a harmadik, 
Guide Tedaldi olasz volt. Civilben mindahárman a kereskedelmi tengerészetnél 
szolgáltak. 

Alig kötött ki a Najade, már a fedélzetén termettünk és üdvözöltük szere-
tetreméltó tisztjeinket. A viszontlátás örömein átesve, mindjárt nekiláttunk a fel-
szerelés nagy munkájának. Az eszközök nagyrésze Fiumében volt elraktározva, 
de Budapestről is több láda érkezett és sokra várni is kellett. Így történt meg, 
hogy a próbaútra csak másnap délután futhattunk ki. A Najade Portore előtt 
állott meg. Ott mutattuk be az eszközök használatát az újoncoknak és halász-
tunk is. A próbaútra nemcsak nekünk, hanem a nautikus szakembereknek is 
szükségük volt. Ugyanis deviációs meghatározásokat kellett végezniök, amik egy 
órahosszát vettek igénybe. Megkellett állapítani, a hajó befolyását az iránytűre a 
Najade különböző állásainál, vagyis meghatározni az iránytű hibáit a hajó külön-
böző kurzusai mellett. Erre azért volt szükség, mert amikor a Najadét átfestették, 
az iránytű kiegyenlítő mágnesei közül valamelyiket kimozdították a helyéből. 
Mikor ezzel végeztünk, a hajó visszatért a fiumei kikötőbe. Legnagyobb meglepe-
tésünkre a Najade kikötőhelyén akkor már két vitorlás bárka állott. A szabad 
kikötőnek ebben a részében braggozókat sohasem szokták kikötni. Nem is volt 
azoknak ott semmi keresnivalójuk. Ez az intézkedés is csak a kellemetlenkedések 
közzé tartozott, de ilyesmivel nem lehetett az expedíciót befolyásolni. A Najade 
az Adamich-moló melletti bójához állt. Az egésznek csak az a hátránya volt, 
hogy a szárazfölddel csak csónakok útján közlekedhettünk és a ládákat is, amelyek 
másnap reggelre megérkeztek, csak így tudtuk a hajóra szállíttatni. Az expedíció 
reggel kilenckor elindult útjára. Csak a Triesztben rendelt háló nem érkezett meg, 
de nem vártunk rá tovább. Utánunk irányíttattam Sebenicóba, ahol mégis kaptuk. 

Alig eredtünk útnak, a Vontató nevű kincstári gőzös fedélzetéről hangosan 
kiabáltak utánunk. A filmoperatőr volt, akit a második útra meghívtam, de elkésve 
érkezett. Fölvenni már nem volt időnk, s így lemaradt. Emiatt nem sikerült a 
magyar expediciót filmeken megörökíteni. Kár érte, mert szavakkal nem igen 
lehet ezeket az emlékeket híven föleleveníteni. 

Emlékezhetünk, hogy a nemzetközi tengerkutatás mindig ugyanazokon a 
szelvényvonalakon, ugyanakkora mélységekben dolgozik az évnek mind a négy 
szakaszában. Miután az első úton kijelöltük a magyar szelvény vonalat, a második 
expedíció programmja is önként adódott s ettől csak az időjárás térített el, meg 
a biológusok kutatásai. Ezeknek köszönhető, hogy a második expedíción újabb 
vidékeket is fölkereshettünk, sőt olyan helyeken jártunk, ahol még igen kevés 
hajó, legalább is gőzös fordult meg. A második napon a fiumei öböl szelvényein 
végeztük el a szokásos tengertani és élettudományi vizsgálatokat. Tisztjeink közben 
folytatták a deviációs meghatározásokat. Öreg este ereszkedett le, mire mindennel 
elkészültünk. Éjjelezni a portoréi bójához mentünk. A kikötés sok vesződséggel 
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járt, mert a Najade fényszórója elromlott. A koromsötétségben sok időbe telt, 
amíg a hajókötelettartó matróz átugorhatott az őrülten ugráló bójára. Hacsak egy 
hüvelyket téveszt, tengerbe kerül. Közben régi haragosunk, a bóra is föltámadt, 
hogy megnehezítse a bójához állást. Sikerült is neki. 

Portoré mögött széles völgy van, úgy hogy a bóra akadálytalanul rohamoz-
hatott meg bennünket. Marcell meteorológus és Maros hidrográfus egész hajnalig 
tanulmányozták a bórát. Meg is mutatta minden tudományát. A sebessége másod-
percenként harmincöt méterre fokozódott. Virradóra leszakította a hajó orrán föl-
szerelt elektromosmérő asztalát, pedig csavarokkal vaslécekre volt erősítve. A bóra 
miatt csak koradélután vághattunk neki a Canale della Morlaccának, hogy ottani 
szelvényeinket elvégezhessük. Bár a szél erősen fújt, öt állomást sikerült tartanunk, 
este azonban kénytelenek voltunk Zengtől visszafordulni. A tenger felszíne füstölt 
a viharban s a födélzeten eleven víz csapott át, a hajó orrán sem lehetett látni 
semmit, mi van előttünk. Jelentkezett az expedíció tagjai közt az első tengeri 
beteg is. Hamar átesett rajta. Novi alá menekültünk, ahol némileg védve voltunk. 
A Najade horgonyt vetett és egész éjjel gőzalatt maradt. így vártuk meg a reggelt. 

Hajnalban a bóra még kegyetlenebbül fújt. A légsúlymérő hihetetlen ugrálá-
sokkal mulattatta meteorológusunkat. Hol felszökött, hol lesülyedt. Reggel élelmi-
szerekért csónakot akartunk kiküldeni a partra, ámde a bóra nem engedte meg. 
Csak déltájban enyhült annyit, hogy a kavargó hullámokra lehetett bízni a ladikot 
és Kormos dr. is kihajózhatott. Koradélután húztuk föl a vasmacskát és vágtunk 
neki a zenggi átjárón keresztül a Quarnerolónak. Megismétlődött az első expedíció 
esete, amikor a bóra szintén ide kergetett bennünket és a csatorna alsórészében 
és a novigrádi öbölben levő szelvényeinket az útvégén kellett földolgoznunk. 

A Quarnerolóban több szerencsénk volt, a bóra borinóvá szelídült és három 
állomást sikerült elvégeznünk. A Terstenik nevű szirtet, amelyen kis világítótorony 
áll, hét óra tájban hagytuk el, este tíz órakor pedig Lussin piccolo amfiteátrumhoz 
hasonló öblébe futottunk be. Másnap úgynevezett pihenő nap volt, ami annyit 
jelent, hogy vegyészeink elemezték a gyűjtött vízmintákat, a biológusok pedig 
konzerválták az állatokat és növényeket. Április tizenkilencedikén, a hatodik nap 
korareggelén komor felhők gyülekeztek az égbolton. Amikor elindultunk még csak 
szemelt az eső, de a Bocca verán túl tartós zápor kerekedett. 

Fölfelé szél ellen haladtunk, a Najade tehát nyugodtan szelte a habokat. 
Alig álltunk meg, kezdődött a nemulass. A Najade, mint azok a sellők, akiktől 
a nevét kapta, szilaj táncba kezd a habzó tengeren. Galliola szirtlakói, a világító-
torony őre és családja, kíváncsian gyűlnek a partra. El nem tudják találni, mit 
akarhatunk ott. Egy állomást keresztülerőszakoltunk, de már akkor láttam, hogy 
innen is vissza kell fordulnunk. A hajó kilengése harminchárom fokot ért el, a 
síkos fedélzeten jobbra-balra bukdácsoltunk. A tengerből hullámok ugrottak ki és 
szökkentek be a laboratóriumokba, a hajó tatján bokáig állott a víz. Margelik 
sorhajóhadnagy többször lejött a parancsnoki hidról megkérdezni, ne forduljunk-e 
vissza ? 

Erőltettem a dolgot, de végűi is föl kellett kapaszkodnom a hidra utána és 
megkérnem, hogy térjünk vissza Lussinba. Délután megint a lussini rivánál 
állottunk. A viharverte Najadét az ottani nyaralók egész estig bámulták. A nap 
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hátralevő része laboratóriumi munkával telt el. Másnap reggel újra szerencsét 
próbáltunk. Odakint a sík tengeren a legtökéletesebb bonazza — szép idő — 
fogadott bennünket. A tenger teljesen megnyugodott, messze keletre tisztán lát-
szottak a Velebit felhőmentes ormai, tele vakítóan csillogó hóval. 

Nagy kedvvel fogtunk neki a munkának. Megismételtük Galliola-előtti állo-
másunkat és aznap még tíz másik állomás munkálatait vegeztük el. Hajnali három 
óra volt, amikor a Najade Novaglia nuova kikötőjében lehorgonyzott. Két és félórai 
pihenőt engedtünk magunknak és félhatkor már fölszedtük a horgonyt. 

Az expedíció nyolcadik napján balszerencse kisérte hajónkat. A zárai csa-
tornában dolgoztunk. A negyedik állomás elvégzése után a Najade tovább indult 
Délfelé, amikor a felszíni háló rácsavarodott a kormányra. Veszedelmes dolog az 
ilyesmi. A hajó megállt és félórai kínlódás után sikerült a kormányt megtisztítani 
a háló roncsaitól. Ez volt az első veszteség, de a sors aznap még sokkal nagyobbat 
is mért ránk. A hatodik állomáson a hajó elején levő dobról leszakadt a bronz-
húzal. Három Richard-íéle vízmerítő és három hőmérő veszett vele a tengerbe. 
Óriási veszteség ez nekünk, akik sehonnan sem számíthattunk támogatásra. 

A súlyos veszteségért több halászással kárpótoltuk magunkat. A Petersen-
féle ivadéktrawlt hajnalig vontattuk a Pomo-medencében, majd a feneket kotortuk. 

Még kora reggel volt, mikor a fenékhálót felhúztuk és teljes gőzzel tovább-
mentünk. Sima tengeren siklott a Najade, az Adria magános szirtje, Pomo felé. 
Kilencóra tájban már ott állottunk az égnekmeredő szirt lábánál. Fönt az orom 
alatt sima sziklalapra mázolták föl az odatévedt hajók nevét: Yacht Adria, 
Nautűus, Najade. Ugylátszik, több gőzös nem is kereste föl egy emberöltőn belül. 

Körül kerülgettük a szigetet és halásztunk mellette. Kitűnt, hogy széles, ten-
geralatti párkány veszi körül, amelyen valamennyi élőlény bíborpiros színű. Délig 
időztünk Pomo közelében, ahonnan Sebenico felé vettük az irányt. Négyóra tájban 
találkoztunk egy kisebb gyakorlatozó flottával, amelyet az Admiral Spaun, a St. 
Georg, a Tátra és néhány torpedónaszád alkotott. Röviddel azután Sebenicoban 
kötöttünk ki. Ott is kemény munka várt ránk, mert a sok halászás zsákmányát 
kellett konzerválnunk és a vízmintákat elemeznünk. Délután a Schwarzenberg 
hadihajó gőztenderén fölmentünk a Kerka pisztrángdús zuhatagjaiig. 

Sebenicóból nagy tervekkel indultunk másnap útnak. Busihoz tartottunk, hogy 
a múltkori alkalommal elszalasztott fókát a Magyar Nemzeti Múzeum számára 
megszerezzük. Dél elmúlt, amikor a fókabarlang elé érkeztünk. Vadászaink izga-
tottan szálltak csónakra és tűntek el a barlang sötét szájában. Rövid félóra multán 
ismét a födélzeten voltak. A fókák, úgylátszik, megneszelték, hogy jövünk. Egy 
sem volt a barlangban. A kékbarlang meglátogatásával vigasztaltuk magunkat. 
Különben is elhatároztuk, hogy visszafelé jövet még egyszer eljövünk Busihoz. 
A sziget környékén változatos és gazdag a fenék állatvilága. A fókák helyett 
kétszeri hálóhúzással kárpótoltuk magunkat. Az expedició a fáradságos nap után 
Lesina bástyáinak védelme alatt éjjelezett. 

A tizenkettedik nap hajnalán hagytuk el Lesina kikötőjét. Utunk a nyilt ten- * 
gerre, Pelagosa felé vezetett. A tenger jól viselte magát. Pelagosához délután 
háromra értünk oda. A bizottság egy része kiszállt a szigetre, részint, hogy a vilá-
gítótornyot és meteorológiai állomást megnézze, részint gyűjtés kedvéért. Azalatt 
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ugyanis kétszer halásztunk a környéken és a hálókban nagy tömeg moszat jött 
fel. Olyan moszatőserdők vannak ott a fenéken, akárcsak Helgoland mellett. 

Hat teljes óra mult el, mire újra megállottunk. Akkor akartunk először mély-
séget mérni a Lucas-géppel, amely az első úton tudvalevően árnyékként követett 
bennünket kikötőről kikötőre, de sehol sem ért utói. Ott, az Adria legmélyebb 
fenekén használtuk először. Pompás gépezet, csak az volt a baj, hogy a kezelését 
még nem értették, s így a súlya lemaradt. A főgépész még másnap készített 
helyette másikat. Éjjel hatóra hosszán keresztül az ivadéktrawlt vontattuk egészen 
reggelig. Másnap délután Gravosába értünk. 

A Najade egyik gépének valami baja esett, annak a kijavítása végett két 
napot vesztegeltünk a kikötőben. A laboratóriumokban mindamellett élénk munka 
folyt és az Ombla forrásához is kirándultunk. Gravosát a kikopott csavar kijaví-
tása után április 28-án délben hagytak el és egyenest a nagymélységek fölé 
tértünk vissza. A Lucas-géppel az egyik ponton 1221 méteres mélységet állapí-
tottunk meg. Ott mindjárt halásztunk is, majd megint az ivadékháló-sorozatot 
bocsátottuk le és másnap reggelig vontattuk. A felszíni hálóban rendkívül sok 
szalpa volt, többek közt egy háromméteres szalpalánc. A déli medencéből a cattarói 
öböl felé hajóztunk. Délután kötöttünk ki a teodói molóhoz. Ott megint másfél 

• napig időztünk, mert a gépházban újabb javítanivaló akadt, elromlott a dinamógép 
és a kazánban is hiba történt. Másnap búvár szállt alá, hogy megvizsgálja a 
Najade fenekét, amely útközben sziklazátonyt súrolt. A hajó Teodóban harminc 
tonna vizet és ugyanannyi szenet hajózott be az út hátralevő részére. Az expe-
dició tagjai Cattaróba és Castelnuovóba rándultak ki. Ott hallottuk, hogy a Punta 
d'Ostro alatti barlangokban két fóka élt. Egy hadnagy két hétig lesett rájuk, 
míg az egyiket elejtette. Ez a példány a szerajevói múzeumba került. Nyomban 
elhatároztuk, hogy törik-szakad, de a mi Nemzeti Múzeumunknak is szerzünk 
adriai fókát. 

Április utolsó napján este hagytuk ott Teodót, hogy soha többé viszont 
ne lássuk. A felhők egész nap gyülekeztek, de a Bocchéban még a legszebb 
tavaszi este volt. Az öböl sötét felszínét acetilénlámpákkal halászó bárkák lepték 
el. A Najade óvatosan siklott át a ragyogó fény foltok között. 

Amint a kijárathoz értünk, megkapott bennünket a vihar. A nyilt vízen 
óriási tengerjárás fogadott, de a laboratóriumokban eleve megerősítettünk mindent. 
A sirokkó még ádázabb, mint a bóra, mert szinte fenekestől kavarja fel a tengert. 
A szitáló eső csakhamar tartós záporrá növekedett és vert bennünket egész éjjel. 
Éjfél után Raguza magasságában szeltük át az olasz szelvény vonalat, s azon a 
ponton a velencei megállapodások értelmében J. állomást kellett tartanunk. A 
Najade táncolt a sirokkós tengeren, de mégis elvégeztük munkánkat. A tenger 
dühösen nézte, hogy semmibe sem vesszük haragját és újult erővel zúdult ránk. 
A sirokkó folyton erősbödött és csak akkor lett nyugtunk, amikor hajnali három 
óra tájban a szigetek védelme alá jutottunk. Akkorára az eső is csak csepergett már. 

Május elsején, utazásunk tizennyolcadik napján hatoltunk be ismét a Narenta 
torkolatába. A folyón erős széllel mentünk szemközt, de az ég legalább kiderült. 
Metkovicsba déltájban érkeztünk. Délután újra sötét fellegek borították az eget 
és szélvész dühöngött. A visszatérést nem lehetett megkísérelni. Metkovicsban 
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vizsgálatokat végeztünk a hullámzó folyóban. Estére elült a vihar, de akkor meg 
a sötétség tartóztatott vissza. Semmi kedvünk sem volt a Narenta fövenyzáto-
nyaira kerülni. Másnap korán reggel hagytuk el Metkovicsot, amelyen nem egé-
szen két hónap múlva szállították le a tengerre Ferenc Ferdinánd és neje holttestét. 

Lefelé menet a Narentában vizsgálatokat végeztünk. Kint a tengeren a leg-
szebb idő fogadott bennünket. A Canale di Curzola felé irányítottuk útunkat és 
kétízben hálót is vetettünk. Lissa felé még erős volt a tengerjárás. A sirokkó 
hullámai még nem csillapodtak le. Lissa déli oldalánál kétszer kotortuk végig a 
feneket, miközben a hullámtörésben gyönyörködtünk. Egy ideig még Busi felé 
hajóztunk, de távcsővel láttuk, hogy a fókabarlangba a tengerjárás miatt lehetetlen 
behatolnunk. Emiatt úgy határoztunk, hogy az éjjelt a szemközti Comisában 
töltjük. Elindultunk hát Comisába, de előbb halásztunk. A zsákmány akkora volt, 
hogy jóval elmúlt éjfél, amikor a kiválogatásával és konzerválásával elkészültünk. 
A Najade akkor már hatóra hosszat állt az öböl közepén lehorgonyozva. Comisa 
kis halászfalu, amelyben több halkonzervgyár is van. 

Változatosság kedvéért este élénk bóra kerekedett, s reggel, amikor kifutot-
tunk, még mindig rohamozott. Előtte való nap a sirokkó, aznap a bóra akadá-
lyozta meg a fókavadászatot. Busi előtt szomorúan láttuk újra, hogy a hullámok 
egyenest a barlangba tartanak. A sziklákhoz csapta volna csónakunkat, ha oda 
merészkedünk. Kint a barlang előtti hullámtorlódásban két fóka hancúrozott. 
Amint közelebb mentünk, nyomtalanul eltűntek a sziget valamelyik barlangjában. 
Mit volt mit tenni, lehangoltan fordultunk északnak. Utunk Balkum és Solta közt 
vezetett s Porto Olivetto előtt, Polebranjak és Stipanska közt fordultunk be a 
Canale di Solta főágába. A csatornán egyenest Spalato irányába tartottunk és a 
Sette Castelli, a hét kastély öblébe fordultunk be. 

Az öböl bejáratában hálót vetettünk. A zsákmány nem volt valami külön-
leges, de kitűnt, hogy a térképen homokosnak jelzett fenék valójában erősen 
eliszaposodott. A Sette Castelli-öböl nemcsak középkori kastélyai miatt hasonlít 
a velencei lagunákhoz, hanem abban is, hogy a járható hajóutakat cölöpök jelzik. 
Mi arra az útra tértünk, amely Trauhoz vezet. Kora délután volt, amikor a szét-
nyíló híd föltárult előttünk, hogy kiköthessünk Trau rivájánál. Ez a híd a modern 
dők egyetlen jele Trauban. A szomszédos Bua szigetét köti össze a várossal. 
Trauban a legénység kimenőt kapott, a Najade fedélzetét pedig a látogatók 
özönlötték el. Mindent megnéztek, mindent megtapogattak, de semmi sem ragadt 
a kezükhöz. Este nagy kivilágítás volt a Dóm-téren San Giovanni ünnepének 
előestéjén. A hegyek ormán rakéták puffogtak, az egész város az utcákon hul-
lámzott. A Dóm öreg harangja pontosan éjfélt ütött, amikor a Najade köteleit 
eloldották. 

Az Incoronata szigetvilág felé igyekeztünk, ahol szakember még sohasem halá-
szott. Gyönyörű a Bocche, ragyogó a dalmát tengerpart végestől-végig, de az Incoro-
nata-csatorna valamennyit felülmúlja. Kisebb-nagyobb szigetek, szirtek végtelen sor-
ban egymás mellett, örökké változó tájképek, a színfoltok tarka tömege felejthetetlen 
benyomásokat hagytak hátra emlékezetünkben. Hálónk egymásután ereszkedett a 
fenékre. Délben Punte Bianche előtt állott meg a Najade és a geológus csónakon 
partra szállt, hogy a világítótorony közelében található csontbreccsiából gyűjtsön. 
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Amíg a geológus a parton volt, halászgatni kezdtünk. A második hálóvetésnél 
póruljártunk. A hálókeret sziklába akadt és össze-vissza görbülve jött fel. Nem 
használhattuk tovább s így teljes gőzzel Zára felé tartottunk. 

Zárában a gépház legénységére való tekintettel pihenőnapot tartottunk, 
amire a hajón végzett javítások miatt is szükség volt. Javában folyt a munka a 
laboratóriumokban, amikor megjelent a fedélzeten a dalmáciai kormányzóság titkára, 
dr. Bandi, aki élénken érdeklődött az expedíció munkája és eredményei iránt. 
A zárai halpiacon sok szkampit láttunk, amiket a brevilacquai és nonai öbölben 
homokos fenékről halásztak. Míg a várost megtekintettük, ügyes főgépészünk 
helyrehozta a háló vaskeretét úgy, hogy másnap reggel bátran indulhattunk újabb 
halászatra. 

Az idő nem sok jóval biztatott. Reggel szakadó esőben keltünk útra, de 
amikor a novigrádi öböl keskeny bejárójához értünk, már oszladoztak a felhők. 
Bent a zárt öbölben teljesen sima tengeren dolgoztunk. Úgy hallom, ebben a 
védett öbölben horgonyoztak a háború alatt kereskedelmi hajóink. Bent az öböl 
fenekén kétszer halásztunk, azután kifelé igyekeztünk. A Morlák-csatornában le-
csillapodott tenger köszöntött bennünket. 

A szép idő nem tartott soká. Alig kanyarodtunk be a págói öbölbe, újra 
zuhogni kezdett. A városkával szemközt, az öböl közepén bocsátottuk le a vas-
macskát. Nagy esemény volt ott a Najade megjelenése. Az egész lakosság kigyűlt 
a partra, pedig bőrig áztak. Csónakon mentünk ki a rivára. Igen hiányos neve-
lésű emberek laknak ott. Amint partra értünk, megtapogatták a ruháinkat. Nem 
volt kellemes a viselkedésük. Nagynehezen szabadultunk tőlük, de egy nagyobb 
csoport állandóan sarkunkban maradt. Szakadó esőben néztük meg a szalinákat, 
a sótermelő telepeket. A hosszú völgyön mélyen felnyúlnak ezek, de akkor még 
nem működtek. A nyári rekkenő hőség kell munkájukhoz. A nap melege párolog-
tatja el a vizet a sekély tavakban és ottmarad a csillogó só. A sótárak otromba 
nagy kőpajták, a parton épültek. Három még a velencések idejéből való, a többit 
az osztrákok építtették. 

A szűk utcákon rövid ideig botorkáltunk, mert igen hamar meguntuk a 
lakosság állandó tolakodását. Visszatértünk a Najade barátságos kajütjeibe. Más-
nap kora reggel kimentünk a partra a szalinákat közelebkről megtekinteni. Néhány 
tóban már volt víz, s abban lebegő szervezeteket halásztunk. t Vizsgálódásunknak 
a Najade szirénája vetett véget, amely hatalmas bugással hívogatott bennünket. 
A hegyek megszázszorozva verték vissza a gőzsíp mély hangját. A nógatásra 
visszatértünk a fedélzetre és a Najade erős bórában fölkerekedett. Nyolc állomás 
munkálatait bórarohamok közt végeztük el, majd halásztunk s ezenközben a 
szél megemberelte magát. 

Délután már tökéletes szép idő volt, amikor a csatornából átvágtunk a 
Quarneróba. Összes tengeri kalandozásaim legszebb éjjelét töltöttem ott el. Este 
nyolc órakor bocsátottuk le az ivadékhálók sorozatát. A tenger tükörsima felülete 
meg sem rebbent. A teli hold fénye folyékony ezüsttel vont be mindent. A Najade 
alig néhány fordulattal haladt s szinte észrevétlenül siklott a fényes tengeren. 
A fedélzeten mindenki némán gyönyörködött a ragyogó látványosságban. Messziről 
világítótornyok fénye hunyorgatott felénk. A Najade folyton változtatta irányát. 
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A Bocca di Segna irányából Cherso felé, a Malibok-öböltől Koromaznáig, onnan 
északkeletre a Sorinja-fok felé, majd megint északnyugatra, a Canale di Corsia 
magasságában vettük útunkat. így keringeltünk egész éjjel a ragyogványban, 
óvatosan kerülve a kisebb mélységeket. Keresztül-kasul halásztuk az egész 
Ouarnerót, ahol ivadékhálókkal még soha addig nem halásztak és metszettük 
az összes áramlásokat. 

A hálókat nagy várakozás közepette reggel hat órakor vontuk be. Az ered-
mény nem elégített ki bennünket. Úgylátszik, a Quarneró nem túlságosan 
gazdag lebegő szervezetekben. A legfelső hálóban apró kék rákok, szalpák és 
medúzák, az alsóbbakban rengeteg halivadék volt. Az ötödik hálóban három füles 
medúza rejtőzött. Félóra múlva teljes gőzzel útban voltunk a második (és nyilván 
utolsó) magyar expedíció végső állomása, Malinska felé. Kis falu ez Veglia nyu-
gati partján, bent a fiumei öbölben. Közben még két fenékkotrást rendeztünk és 
déltájban állottunk a kikötő bójájához. A nap a műszerek tisztogatásával, a víz-
minták elemzésével és konzerválással telt el. A laboratóriumokban nagy csoma-
golás folyt. Kint nyári hőség, teljes szélcsend uralkodott. Nem tartott soká. A 
szelek istene még egyszer meg akarta mutatni hatalmát. Reggelre, utazásunk 
huszonötödik és utolsó napján, május kilencedikén az ég teljesen beborult és 
sirokkóban értünk be Fiume szabadkikötőjébe, amely tele volt a Földközi-tengeri 
angol flotta látogató hajóival. Két hónappal később ugyanezek ellenség gyanánt 
cirkáltak ott. Partra csak későn délután szálltunk, miután a csomagolást elvégez-
tük. Műszereink nagy részét, egész laboratóriumi fölszerelésünket a Haditenge-
részeti Akadémiába szállítottuk. Ott is veszett valamennyi a fölfordulásban. Csak 
azok maradtak meg, amiket javítás végett Budapestre szállítottunk. Másnap nehéz 
szívvel néztük a Najade egyre elhalványodó alakját, amint beleolvadt a sirokkós 
ködbe és örökre eltűnt előlünk. Valami balsejtelen ült a lelkünkre és sokáig ott 
álltunk a mólón, nézve a viharos tengert, megérezve a világpusztító s már akkor 
közelgő vihar előszelét. 

* * * 

A második út munkájáról a következő rövid statisztika ad tájékoztatást. 
Összesen negyvennyolc elsőrendű szelvényállomást tartottunk, felszíni állomás 
pedig J51 volt. Ezekhez járul még a Narentában három elsőrendű állomás. A 
második expedíción 32 B. állomásunk volt, vagyis ennyiszer halásztunk különféle 
hálókkal. A hidrográfiai és biológiai vizsgálatok száma több ezerre megy. A 
gyűjtött gazdag anyag nagy része a Magyar Nemzeti Múzeum állattári és növény-
tári osztályába, részben a M. Kir. Földtani Intézetbe került. A két expedíción 
gyűjtött szivacsokat Krunoszlav Babics, a zágrábi múzeum őre dolgozta föl, a 
többit magyar szakemberek, akiknek a munkái tíz év óta várják a nyomdafes-
téket, vagy pedig — a mi viszonyaink közt sokkal valószínűbb — az elavulást. 
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AZ OSZTRÁK-MAGYAR ÉSZAKSARKI EXPEDÍCIÓ. 
1872—73. 

Közli: HORN ERVIN m. kir. folyamőr törzskapitány. 

Ötven éve, hogy a magyar-osztrák haditengerészet kebeléből alakult észak-
sarki expedíció ott fenn a zordon Észak jeges világában, egy eddig ismeretlen 
földrészt fedezett föl s az osztrák császár és magyar király tiszteletére elnevezte 
azt Ferenc József-földnek. 

Az expedíció rettenthetetlen tudós vezetői Weyprecht Károly sorhajóhad-
nagy és Payer Gyula főhadnagy neveiket a földrajzi felfedezések könyvébe 
aranybetűkkel írták be. Nem az Inkák kincse után törtettek és nem is azt talál-
ták meg, hanem a magasabbrendű ember fölényével a legvégső következmények-
től vissza nem riadva, életüket tették kockára a tudományért; emellett a bajtár-
siasságnak olyan példáját nyújtották, amely példát ma a mozgalmas és anyagias 
idők embereinek feleleveníteni szinte kötelességünknek tartom. Megkísérlem az 
utazás célját, eszközeit és lefolyását röviden vázolni, különösen kiemelve azt, 
ami egyedülálló és követésre méltó. 

A nyugalmas békeidő fiatal és képzett tengerészeink figyelmét mihamar 
tudományos irányokba is terelte. Szerencsés anyagi és erkölcsi körülmények lehe-
tővé tették azt, hogy a „Thegetthojf" nevű 250 tonnás gőzös és vitorlás, mely 
Bremerhavenben külön e tervbe vett tengeri útra épült, a Weser-iolyot mint-
egy 3 évre elegendő felszereléssel és a személyzet legjobb reményeivel eltelve 
elhagyhatta. A hajó utasai nem a földrajzi északi sarkot szándékoztak elérni, 
hanem a Szibériától északra elterülő ismeretlen vidéknek tudományos értelembe 
vett feltárását vették célba és azután a Behr-szoroson át óhajtottak volna haza-
térni, ami későbben Nordensklöjd-nek a „ Wega" hajón sikerült is. 

1872-ik év július hó 17-én Európa legészakibb fekvésű csinos „Tromső" 
városából, ottani rövid tartózkodás után indultak el; Nowaja-Semlja észak-
nyugati paitjai felé vitorlázva nem sokáig örültek a jégmentes tengernek, mert 
augusztus hó 21-én a ifarewfc-szigetektől alig néhány mérföldnyire északra 
áthatolhatatlan jégmezők közé került a hajó. Mielőtt azonban Európának Isten- • 
hozzádot mondottak volna, találkoztak a kis ,,/sbyőm" vitorlással, amely azon 
célból hajózott arra, hogy ha a felfedezők szerencsétlenül járnának, a Barentz-
szigeteken tartalék élelmiszerraktárt állítson fel. A szerencse úgy hozta, hogy 
bátor utasaink az expedíció bőkezű támogatójával Wilczek gróffal és báró Ster-
neck commodóreval is kezet szoríthattak, akik ígéretükhöz híven a nehéz jég-
viszonyok ellenére is biztosítani kívánták az esetleg szűkös viszonyok közé kerülő 
expedició hazatérhetését. Amint már előbb említettem, alig néhány órával ezen 
találkozás után jég közé került a „Thegetthojf" befagyott és ettől a nehéz pil-
lanattól kezdve barátaink többé már nem voltak felfedezők: hanem a jég önkény-
telen utazói, ugyanis a jég mind tovább és tovább északfelé sodorta el őket. 

Beállott a jégzajlás. Hatalmas jégtáblák torlódtak egymásra és a hajót tel-
jesen beékelve, azt összeroppantással fenyegették. Éjjel és nappal folytonos izga-
lom ; sőt később a sötét sarki éjszakák még a hajó elhagyása esetére elrendelt 
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előkészítő munkálatokat is nagyon megnehezítették. Hónapokon keresztül állan-
dóan készenlétben és a hajó fedélzetére zúduló jégdarabok közepette folyik a 
fárasztó és idegölő munka, míg végre a „Thegetthojf" a_ jégnyomása következ-
tében a vízből kiszorítva a jég hátán aránylag nyugalomba és biztonságba került. 
Bátor tengerészeink és kutatóink otthona és élete ilyképen meg volt mentve. 

Ezen nehéz hajózási viszonyok mellett sem került az utazás tudományos 
célja feledésbe. Az oceangrafiai, meteorológiai és magnetikus megfigyeléseket 
Brosch Gusztáv és Orel Ede sorhajózászlósok végezték. Kepes Gyula ezredorvos 
pedig, aki különben az egyedüli magyar volt a hajón, a biologiai és geológiai 
tapasztalatokat jegyezte fel. Tudományos munka, vadászat és olvasás tette vál-
tozatossá a kedélyekre nyomasztólag ható és hónapokig tartó sötét sarki éjszakákat. 

1873. február hó 19-én is szokás szerint fennállottak a jéghegyek tetején 
és várták a felkelő napot. Általános templomi csend uralkodott; mi sem jellemzi 
jobban a pillanat ünnepélyességét, mint az egyik egyszerű matróznak a nap 
megpillantásakor való halk sóhaja: „Benedetto Giorno" (Óh te áldott nap!) 
Szabadulást azonban a nyár sem hozott. Közeledett a második rettenetes sarki 
évszak. A felfedezők mindjobban kezdtek a hazatérés gondolatával is foglalkozni 
és nem is sejtették, hogy már közeleg az a nap, amely ha nem is szabadulásu-
kat, de újjászületésüket hozza. Augusztus hó 30-át írták a hajónaplóba, amidőn 
a legénység a hajó párkányára dőlve gondterhesen bámult a nehezen oszladozó 
ködbe. És ime alig néhány mérföldnyire északnyugati irányban föld bontakozott 
ki a felszálló ködből. A nap által megvilágítva alpesi fényben tündököltek a 
különben barátságtalan sziklatömegek. Ki csodálná tehát, hogy ezen látvány 
általános örömrivalgást váltott ki: 

„Föld, föld végre föld!" 
Ha akaratukon kívül történt is az új föld megpillantása, mégis csak szen-

vedéseiknek kézzelfogható jutalmát jelentette ez. A fellobógozott hajó fedélzetén 
egybegyűlt 24 főnyi tengerész, akiket már otthon az elveszettek közé soroltak, a 
megváltó földet „Ferenc József föld"-nek és a legelőször megpillantott hegyfokot 
pedig „Cap. Thegetthojf"-nak nevezte el. A dicső admirálisnak ezzel emelték az 
első emlékoszlopot. 

Az expedíció vezetői belátva, hogy a hajót a jégből már ki nem szabadít-
hatják, elhatározták, hogy az O „Ferenc József /ó'W-jüket szánon utazzák be 
így kutatják fel s azután bármily fájdalmas legyen is az, hajójukat cserben 
hagyva hazatérni igyekeznek. A kutatások tényleg sikerültek is ; három szánuta-
zás tapasztalatai alapján a „Ferenc József föld"-nek földrajzát nagy vonásokban 
megállapíthatták, sőt a második utazás alkalmával Payer elérte másodmagával a 
82° 5' északi földrajzi szélességet, ahol azután büszke megelégedéssel lobogtat-
ták meg hajójuk lobogóját. Ha ezen epizód nemzetközi értelemben, nem is jelen-
tette a földnek birtokba vételét, mégis a hosszú és veszedelmes szánutazásnak 
megérdemelt jutalmát képezte. 

A hajóra visszatérve, május hó 20-án csónakjaikat és felszereléseiket szánokra 
rakva elhagyták a „Thegetthojf-"ot. A jelenlevők meghatónak ecsetelték azt a 
pillanatot, amikor a „Thegetthojf-ot elhagyva, a lobogót a hajó árbocára szegez-
ték és dél felé útnak indultak, hogy a legközelebbi 1000 mérföldre fekvő emberi 
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lakóhelyet elérjék. Lassan haladtak a jégen, néha csak alig néhány száz métert 
naponta; de 300 mérföldes utazás után augusztus hó 15-én mégis csak meg-
pillantották az Óceánt, melynek csendes vizére örömtől repeső szívvel bocsájtot-
ták fellobogózott csónakjaikat. Tíz napi veszélyes tengeri utazás után egymást 
az evezésben folytonosan felváltva, a magukkal vitt élelmiszerek utolsó maradé-
kaiból élve, augusztus hó 24-én Novaja-Semlja nyugati partján a „Nikoláj" orosz 
halászhajót pillantották meg, melynek kapitánya és legénysége rögtön segítséget 
nyújtott a hajótörötteknek és szívesen látta el őket a tengerészek közismert 
vendégszeretetével. 

Az expedíció befejeződött. Felfedezőink a hátralevő tengeri utat a vitorlás 
fedélzetén tették meg és 1873. szeptember hó 3-án 812 napi utazás után Nor-
végia barátságos partjaira léptek. A bátor férfiak hivatásszeretete, szaktudása és 
küzdelmei a bajtársiasságnak annyi, itt fel nem sorolható, de minden esetben 
utánzásra méltó nemes példáját nyújtották, hogy hazatérésük ötven éves évfor-
dulóját megemlékezés nélkül nem hagyhattuk. 

1923. augusztus hó 30-án a Kormányzó Úr Ő Főméltósága a „Ferenc 
József Föld" felfedezésének ötvenedik évfordulója alkalmával az expedíció még 
élő résztvevőit sürgönyileg illetve kéziratilag üdvözölte, mely üdvözlésnek eredeti 
szövegét az alantiakban közölhetem : 

BROSCH GUSZTÁV lovag altengernagy úr O Nagyméltóságának 

GRAZ. 

A „Ferenc József föld" felfedezésének ötvenedik évfordulója alkalmából 
büszkén emlékezem vissza az expedíció kiváló vezetőire és résztvevőire. Ezen alka-
lommal Nagyméltóságodnak, az összes magyar tengerésztisztek nevében is, válto-
zatlan ragaszkodással a legszívélyesebb jókívánságaimat és üdvözleteimet küldöm. 

HORTHY. 

Méltóságos Dr. KEPES G YULA ny. altábornagy orvos urnák 

BUDAPEST. 

Folyó hó 30-án lesz ötven éve, hogy a Weyprecht Károly expedíció fel-
fedezte a „Ferenc József földu-et s ezen sikerével örökbecsű tudományos érdemeket 
biztosított a volt osztrák-magyar haditengerészet részére. 

A Kormányzó Úr O Főméltósága az évforduló alkalmával büszkén emlé-
kezik meg az expedíció kiváló magyar résztvevőiről és megparancsolni kegyeskedett, 
hogy Méltóságodnak, mint az expedíció volt orvosának, ez alkalomból meleg 
üdvözletét tolmácsoljam. 

Fogadja Méltóságod kiváló nagyrabecsülésem őszinte nyilvánítását. 
DENK ezredes s. k. 

a katonai iroda főnöke. 

Bár tanítana bennünket a fentiekben röviden leírt expedíció lefolyása a 
hagyományok tiszteletére és a jövőbe vetett bizalomra. 

Merítsünk tehát ebből is új erőt a jövőre nézve és ne feledkezzünk meg 
arról, hogy „Emlékezzünk régiekről". 
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AZ OLASZ FIUME. 

Száznegyvenöt éve, hogy Mária Terézia királynő, azon eredeti intenciójától 
vezettetve, hogy Fiumét közvetlenül Magyarország tengeri kereskedelmének góc-
pontjává tegye s kegyesen méltatva Fiume városának kifejezett óhajtását: 1779. 
április 23-án kelt oklevelével Fiumét a Szörény vármegyéhez s általában Horvát-
országhoz való, különben is csak megkísérelt, de tényleg nem foganatosított 
viszonyból kivonta s világosan elismeri a magyar koronának ősi jogát Fiúméra 
és szabatosan kimondja, hogy Fiume város és kerülete nem a horvát földhöz, 
hanem mint a magyar szent koronához csatolt külön test (separatum sacrae 
regni Hungáriáé coronae adnexum corpus) Magyarországhoz tartozik. 

A magyar uralom Fiumét szegény kis halászvárosból világkikötővé fejlesz-
tette, lakosságát jóléthez, vagyonhoz juttatta, olasz anyanyelvét és kulturáját — 
még a magyarság rovására is — megvédte a horvát elnyomási törekvések 
ellen. Az egyetlen magyar tengeri kikötő ügye a nemzeti presztízs kérdése lett s 
a magyar kormányok — az ország osztatlan helyeslése közben — szinte két 
kézzel szórták a milliókat, hogy Fiumét minél hatalmasabb kikötővárossá fejlesszék. 
Egy igen költséges építésű és drága üzemű vasútvonallal leküzdöttük a bennünket 
a tengertől elválasztó Karszt-hegységet, a kikötő részére szintén nagy pénzáldo-
zatokkal a tengertől elhódítottuk a megfelelő területet, építettünk nagy kiterjedésű 
rakodópartokat, egész medencéket, felszereltük azokat a forgalom lebonyolítására 
szükséges legmodernebb eszközökkel, hajózási vállalatokat létesítettünk nagy 
államsegélyekkel, a forgalomnak Fiúméba terelése érdekében milliókra menő áldo-
zatokat hoztunk, elősegítettük nagy gyári vállalatok, kereskedelmi és forgalmi 
intézmények létesülését, s mindezek tetejébe — szinte azt mondhatnók — a 
szivünkbe zártuk Fiumét, elneveztük a magyar szent korona legdrágább gyön-
gyének, a fiumeieket — sokszor még a magyarság rovására is — szeretettel 
dédelgettük. 

S mi lett a hála? Amikor a világháborúnak reánk nézve szerencsétlen 
kimenetele nyilvánvalóvá lett, a fiumeiek siettek felkínálkozni Olaszországnak; 
nem akadt ott senki, aki szót emelt volna a Fiume jövőjére nézve legtermé-
szetesebb megoldás — a separatum sacrae regni Hungáriáé adnexum corpus — 
fenntartása érdekében. A horvátok megvalósulni hitték régi vágyukat, Fiume 
bekebelezését; a fiumei olaszság ebben méltán a megsemmisülés örvényét érezve, 
igyekezett Olaszországhoz menekülni. így hánykolódott Fiume Scilla és Charibdis 
között, amíg az olaszok és jugoszlávok az 1920 november havában kötött rapallói 
szerződésben úgy egyenlítették ki az ellentéteket, hogy Fiumét külön állammá 
nyilvánították. Ez meg is alakult Zanella Richárd volt fiumei képviselő elnöklete 
alatt. De a dicsőség nem sokáig tartott. Mert jött d'Annunzio az ő olasz ármá-
diájával s felborította a rapallói szerződést és Fiume külön államiságát. 

így tengett-lengett Fiume sorsa a bizonytalanság ködében s úgyszólván a 
világtól elzárva napról-napra hanyatlott a város; nagyszerű emlékek temetője lett 
a kikötője s fű nőtt a molókon, rakodópartokon és pályaudvaron, s egy-egy sza-
már legelészett azon a mólón, amely valamikor élénk forgalom színhelye volt. 

Végre is az új olasz diktátornak, Mussolininak kellett jönnie, hogy Fiume 
sorsát annyi sok hányattatás után dűlőre juttassa. Az olaszok és jugoszlávok 
közt nagy titokban folyt tárgyalások érvényt szereztek Mussolini akaratának s 
január 27-én Rómában megkötötték az olasz-jugoszláv egyezményt, mely Fiumét 
bekebelezte Olaszországba, a különben is horvát területen levő Baross-kikötőt 
meghagyván Jugoszláviának, mi mellett évi egy arany fizetése ellenében — biz-
tosították részére a fiumei kikötőben egy medence szabad használatát. Az egyez-
ményt a fiumei lakosság többsége örömmel fogadta, már csak azért is, mert 
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véget vet a bizonytalanságnak és a város teljes lezüllésének. Az autonomisták 
pártja igen kicsire olvadt, bár nem szűnt meg. 

Január 27-én vasárnap, többszáz fiumei polgárból álló menet, melyben az 
összes egyesületek és testületek képviselve voltak, az olasz himnusz hangjai mel-
lett először a városháza elé vonult, ahol Bellasich felolvasta az 1918 október 
30-án történt népszavazás határozatát, amellyel Fiume város népe az önrendel-
kező jog alapján kimondotta Olaszországgal való egyesülését. Bellasich szavait 
sűrű „evviva"-kiáltások kísérték. Ezután a menet a kormányzói palota elé ment, 
melynek erkélyén az ősz Grossich szenátor és tanár, valamint Fiume mostani 
kormányzója Giardino tábornok jelent meg tisztek és más notabilitások kisére-
tében. Grossich hosszabb beszédben kérte Giardinot, fejezze ki Fiume örömét, 
háláját és csodálatát az olasz királynak és Mussolininak. Erre Giardino intett, 
hogy beszélni akar s a nagy csendben messzecsengő hangon kijelentette, hogy 
örömmel veszi át a fiumeiek hódolatát és velük együtt megindultan csókolja meg 
Olaszország szent földjét. Majd Mussolini politikai zsenijét magasztalva hangoz-
tatta, hogy Fiume Olaszország kikötőinek a sorában el fogja foglalni a hozzá 
méltó helyet és hogy a város, amely eddig Erisz-almája volt, ezentúl közös mun-
kában fogja egyesíteni az olasz és a szláv fajt. Végül kérte a fiumeieket, hogy 
felejtsenek és azokért, a kik a városért meghaltak, temessék el a harci bárdot. 
Ez a nagy lelkesedéssel fogadott beszéd fejezte be Fiume átvételének ünnepét. 

Mussolini február 22-én számolt be a minisztertanácsnak az olasz-szerb 
megegyezésről, melyet a tanács egyhangúlag elfogadott s elhatározta, hogy Fiume 
és Olaszország egyesülésének emlékezetére március 2-át, amikor az egyesülést 
proklamálják, nemzeti ünneppé emelik. Mussolini beszámolójában kitért arra, hogy 
a tárgyalások alkalmával a rapallói megállapodást tekintette kiinduló pontnak, bár 
a parlament ezt a szerződést sohasem hagyta jóvá. Mussolini mégsem vetette el, 
mert az adriai kérdés megbolygatásával nem akarta kihívni Európa felzúdulását. 
A megindult tárgyalások aztán olasz szempontból arra az örvendetes eredményre 
vezettek, hogy a jugoszlávok lemondtak a fiumei kiilönállam gondolatáról s meg-
elégedtek annyival, hogy a Baross-kikötő és a Delta számukra megmaradt. A vá-
rost magát pedig Olaszország kebelezte be. Az olasszá lett Fiumét Mussolini 
nagy gazdasági célok szolgálatába kívánta állítani. Beszéde során kijelentette, hogy 
az olasz-jugoszláv kereskedelmi szerződés rövidesen tető alá jut és abban a duna-
menti országoknak, köztük elsősorban Magyarországnak biztosította a tengerhez 
vezető utat. A jugoszláv-olasz szerződésnek ehhez a pontjához tartozik, hogy 
gondoskodtak benne a budapest—fiumei vasúti összeköttetés helyreállításáról. 
Olaszország gondoskodott arról is, hogy a trianoni békeszerződés értelmében 
Magyarországnak külön kikötőhely jusson. Még az a nevezetes rendelkezése is 
van a szerződésnek, hogy a kikötő és a vasúti pályaudvar területén nem pusztán 
a jugoszlávok gyakorolnak felügyeletet, hanem olasz-jugoszláv vegyes bizottság 
működik majd. 

Hogy az olaszok milyen nagy jelentőséget tulajdonítanak Fiume bekebelezé-
sének, azt legjobban bizonyítja az olasz király megjelenése Fiúméban. Március 
16-án érkezett Viktor Emánuel fényes kísérettel Fiúméba és nagy ünnepségek 
közben, a tömeg ujjongásától körülvéve a kormányzósági épület erkélyéről végig-
hallgatta a bekebelezési okmány felolvasását. 

Az olaszok, úgy mondják és minden valószínűség szerint valamikor azt 
fogják tanítani, hogy ez volt Fiume annexiójának ünnepe. Olaszország ma joggal 
ünnepelhet, mert íme, több mint öt évvel a háború befejezése után is még abban 
a helyzetben van, hogy amúgy is elég tekintélyes hadizsákmányát megnagyob-
bítsa. Ez a zsákmány hullott legnehezebben az olaszok ölébe, hiszen a háború 
szerencsés befejezésekor Olaszország még korántsem tehette rá kezét Fiúméra. 
És talán még most sem vonulhatott volna be az olasz király Fiúméba, hogy új 
alattvalóinak hódolatát fogadhassa, ha Mussolini a jugoszlávokkal évek során 
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folytatott eredménytelen tárgyalást meg nem unva, a tőle megszokott erélyes 
gesztussal Jugoszláviát sarokba nem szorítja és ilyen módon a végleges rendezést 
ki nem erőszakolja. Ebben tehát Mussolininek tagadhatatlan érdemei vannak, de 
Mussolini nem feledkezhetett meg arról, hogy ő is későn érkezett volna, ha előtte 
egy másik olasz ember nem áll őrt Fiúméban Olaszország érdekei mellett. Ez az 
olasz ember d'Annunzio volt, akit az olasz király az annexiós ünnep emlékére 
hercegi rangra emelt. D'Annunzio hányatott és a legváltozatosabb színekben tün-
döklő életében Monté Nevoso herceggé történt kinevezése új fejezetet jelent. Meg 
kell várni, hogy fogja viselni ezt a külső díszt az az ember, akinek ambícióját 
nem elégítette ki az az elismerés, melyet belső értéke világszerte szerzett neki. 

Olaszország ünnepi kedvében úgy látszik Jugoszlávia nem osztozik, de nem 
osztozhatunk benne mi magyarok sem. Temérdek magyar pénz árán Fiumét 
virágzó kikötővárossá tettük és számtalan magyar intézmény létesítésével emeltük 
jelentőségét. Ennek a nevezetes gazdasági és kulturális munkának véget vetett a 
háború és a forradalmak és ahol azelőtt pezsgő élet és gazdagság volt, ott egy-
szeribe már csak fű nőtt. De hiába lett volna minden áldozatkészségünk, a siker 
elmaradt volna, ha csak a tenger varázslatos ereje vonzotta volna a magyart 
Fiúméba. A sikerünk titka abban volt, hogy Fiume szerves részét teszi Magyar-
országnak és ha nekünk szükségünk volt Fiúméra, úgy Fiume Magyarország 
nélkül halálra van szánva. Ezt az igazságot annakidején már d'Annunzio is fel-
ismerte és fel kell ismernie most Mussolininek is. Enélkül az annexiós ünnepség 
egyszerűen megnövelte az olasz hadizsákmányt, de Olaszország tekintélyes számú 
kikötővárosaihoz nem csatolt egy új kikötővárost. 

A március 16-i ünnep természetesen a végleges rendezés jegyében folyt le. 
Az új olasz-jugoszláv határok azonban csak krétával vannak meghúzva és ezeket 
egy jó eső alaposan elmoshatja. 

Ha ezeket a határokat szemügyre vesszük, csöppet sem csodálkozhatunk azon, hogy az olasz-
jugoszláv paritásos bizottságok véget nem érő tárgyalásai egyszer sem voltak eredményesek. Még 
mi magyarok is, akik pedig, sajnos, hozzászoktunk a trianoni határok szeszélyes és logikátlan 
görbéihez, csodálkozással követjük azokat a mésszel pingált vonalakat, melyek a tengerből magyar 
pénzzel és áldozatkészséggel szárazfölddé varázsolt területet olasz és jugoszláv részekre osztották. 

Itália és Jugoszlávia között az ú j határ a Fiume—mattugliei vasútvonal és a Fiume—castuai 
országút között halad oly módon, hogy a vasút olasz földön, a vele majdnem párhuzamosan haladó 
út pedig jugoszláv területen van. A pavinici-út kereszteződésénél észak-keletnek fordul és Peklin 
falut jugoszláv területen hagyva, Scurigne-n át, a Drenovától északkeletre eső Veleki-Verh-t érintve, 
délkeletnek kanyarodik és a Recina (Eneo) folyót a régi határ 8- és 9-ik jelzőoszlopa között éri el. 
A határ innen a régivel megegyezően a folyó medrében halad mindaddig, míg a Sussakot Fiúméval 
összekötő hidhoz nem ér el. 

Innen kezdve kövessük az olasz-jugoszláv határmegállapító bizottság sétáját és a meszelők 
fehér vonalát. Szinte látni vélem néhány volt fiumei magyarnak keserű mosolyát, amint emlékébe 
visszaidézve az egykor nap-nap mellett látott helyeket, a még álomnak is abszurd fölteveseket 
megvalósítva látja maga előtt. A Sforza-féle levél alapján, mely a Deltát és a Baross-kikötőt Jugo-
szláviának igérte, eredetien a Fiumara-csatorna közepén hosszában ment a határ. A római egyezség 
ezen módosít, még pedig Jugoszlávia javára olyképpen, hogy a határt a csatorna nyugati partjára 
teszi át. Ennek ellenében a határvonal a sussaki hid és a Fiumara-csatorna között lévő kis térségen 
áthaladva, akként módosul, hogy azon a téren lévő kis S.-Giavonni-kápolnácska háromötöd részében 
olasz (fiumei), kétötöd részben pedig jugoszláv területen áll. Szintg megmosolyogni való az a kontro-
verzia, mely e kápolnácska hováitélését megelőzte. Végre is abban állapodtak meg, hogy ha idők 
folyamán bebizonyosodik, hogy a fiumeiek többet használják a kis kápolnát, mint a sussakiak, akkor 
végérvényesen Fiume fogja megkapni. A boldog békevilágban senki sem törődött azzal a kis épít-
ménnyel, de szinte fogadni mernék, hogy a közeljövőben a kis kápolnácskát látogatott kegvhellyé 
fogják előléptetni és a fiumeiek a sussakiakkal versenyezve fognak ott ájtatoskodni, — zarándok-
csapatok fogják fölkeresni, míg sorsa jobbra, vagy balra, illetve nyugatra, vagy keletre el nem dől. 

De gyerünk tovább ! A határvonal a parton tovább a városi színház, Teatro Comunale, háta-
mögött húzódik a Baross-kikötő felé, s amint a Deltára vezető II. számú forgóhidhoz ér, az ott 
emelkedő hatalmas modern sarokbérházat akképen kerüli meg, hogy a bérházak sora és a határ 
között — ne tessék nevetni! — két kocsi egymás mellett fennakadás nélkül elmehessen. Majd a 
Molo Lungora vezető sínpár mentén halad tovább a meszelt vonal a molo forgóhídjáig. A Sforza-
féle határ a forgóhidat hosszában osztotta ketté, úgy hogy a hullámgátra menve a jobboldali gya-
logjárón az olasz lobogó, visszajövet pedig a másik járdán a jugoszláv trikolór árnyékában sétált 
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volna a békés fiumei polgár. Úgylátszik, túlságosan groteszknek tünt fel ez az elhatárolás, miért is 
a római egyezmény szerint ezt a határvonalat a hídnak a Baross-medence felé eső korlátján kívül 
helyezték, de szorosan melléje, úgy hogy ha a híd kitordul, akkor egyik vége jugoszláv területre 
lendül. Itt ismét az az érdekes helyzet áll elő, hogy az Itáliához tartozó hidat a jugoszláv területen 
lévő hidraulikus gépezet mozgatja. Ennél is különleges egyezkedésre volt szükség, hogy a híd funk-
cióját esetleges nemzetközi akadékoskodások meg ne bénítsák. A határ e ponton akképen kanyarodik 
tovább, hogy a Mária Terézia hullámgát — jelenleg Molo Cagni — tövében emelkedő Lazzarus-féle 
hajójavító-műhely jugoszláv területre esik és természetesen ilyenformán a Baross-kikötő — jelenleg 
Porto Nazario Sauro — teljes kiterjedésében jugoszláv birtokba megy át. így a Barossból Nazario 
Saurová átkeresztelt kikötő hamarosan ú j elnevezést fog kapni, de azért az a köztudatban mindig 
Baross marad, amint hogy ilyen néven szerepelt a hosszadalmas alkudozások folyamán is. 

. . . Ennek a határnak históriailag, etnikailag és közgazdaságilag vett muze-
ális értékét méltatni szinte fölösleges. Azt éppen olyan jól tudják olasz részen, 
mint meg vannak győződve a jugoszlávok is, hogy ez nem határ, — ez csak 
egy politikai injekció, mely az olasz—jugoszláv barátság angolkóros szülöttjét 
ideig-óráig életben tartja. 

Mussolininak — legalább úgy irták — messzemenő tervei vannak Fiúméval. 
Állítólag az olasz — keleti-tengeri forgalmat kivánja Fiúméból lebonyolítani. Ezt 
azonban nem lehet komolyan venni. Mert hiszen ez éppen olyan lenne, mintha 
a vizet arra kényszerítenék, hogy a folyón fölfelé folyjon. Olaszországnak az 
Adrián két nagy kikötője van: Velence és Trieszt. Már ezek is útban vannak 
egymásnak. Mi juthat még tőlük Fiúménak ? Hiszen jól tudjuk, hogy mi is csak 
nagy anyagi áldozatokkal járó forgalmi kedvezések által voltunk képesek Triesztből 
a magyar tengeri forgalom egyrészét a fiumei kikötőbe terelni. S aztán mit várhat 
Fiume Jugoszláviától ? Hiszen békeidőben a horvát forgalom — a fától eltekintve — 
alig 10—12%-át tette ki a fiumei kikötő összforgalmának. A horvátországi fa-
forgalom pedig az e célra épített Baross kikötőben került eddig is lebonyolításra, 
s ezt a kikötőt a jugoszlávok kapták meg. Olyan méretű másnemű forgalom 
pedig, melynek lebonyolítására egy egész kikötő-medencére lenne szükség, amit 
az olaszoktól Jugoszlávia bérbe kapott — nem hisszük, hogy Fiume és Jugo-
szlávia közt kifejlődhessék. Hiszen Jugoszlávia tengeri forgalmának lebonyolítására 
sokkal alkalmasabb a spalatói kikötő, különben azt maguk az olaszok is jól tud-
ják, hogy Fiúménak csak mint magyar kikötőnek van forgalmi jelentősége. A 
király látogatása alkalmából pl. a Corriere della Sera című nagytekintélyű olasz 
napilap hosszú cikket közöl a fiumei kikötő kereskedelmi fontosságáról. Érdekes 
a cikknek az a megállapítása, hogy Fiúménak forgalmát legnagyobb részben a 
Magyarország felé irányuló vagy Magyarországból kiinduló kereskedelem adta. 
Statisztikai adatok alapján kimutatja, hogy Fiume, mely a magyar áldozatkész-
ségnek és gondoskodásnak köszönheti, hogy igazán modern kikötővé fejlődhetett, 
a természetes mögöttes területekkel való kapcsolata következtében kereskedelmileg 
és forgalma tekintetében az európai kikötők sorában a nyolcadik helyen állott. 
A Fiúmén keresztül haladó importáruk nyolcvan százalékát a régi Magyarország 
kapta meg. A háború előtt Fiume exportforgalma főképpen fából és cukorból 
állott és ezeknek az árúknak is csaknem ötven százaléka a régi Magyarországból 
érkezett. A cikk ennek alapján arra a konklúzióra jut, hogy Fiume kimondottan 
Magyarország kikötője volt épp úgy, mint Trieszt Ausztriáé. 

Fiume mint tengeri kikötő csak a magyar forgalom teljes bekapcsolásával 
nyerheti vissza régi jelentőségét. Ennek mellőzhetetlen előfeltétele Magyarország 
részéről: szabad út a tengerhez és szabad rendelkezés a fiumei kikötőben. Ettől 
függ Fiume jövője. Ha ezt Mussolini illetve az olasz kormány, ami megelége-
désünkre, megtudja csinálni, akkor Fiume feltámadása és továbbfejlődése bizto-
sítva lesz. Nélkülünk azonban Fiume sivár jövőnek néz elébe. 

Gondolják ezt meg — Romában is, Fiúméban is. 
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A messinai szoros oceanográfiái viszo-
nyainak tanulmányozása. A magyar ten-
gerkutatóra, sajnos, ez idő szerint nem vár 
más feladat, minthogy krónikása legyen 
mások munkájának. Hála elnökünk gon-
doskodásának, ezt a feladatot legalább tel-
jesíteni tudjuk, mivel külföldi összekötte-
téseinket felújí tot ta és hozzájuthatunk a 
tengerkutatás legújabb irodalmához is. 
A Rivista Marittima tavalyi évfolyamában 
Francesoo Vercelli „Grociera talassogra-
fica nello stretto di Messina" címen szá-
mol be a messinai szorosba tervezett ku-
tató expedíció előkészületeiről és ter-
veiről. 

A messinai szoros régóta foglalkoztatja 
úgy a hidrográfus, mint a biológus ten-
gerknitatókat. Talán az egész világon nincs 
ennél érdekesebb tengerszoros. A talasso-
biológusoknak különösen eldorádója. A 
mélységi áramlások a felszínre hozzák 
ott a nagymélységek lakóit s amiket más-
hol csak fáradságos halászásokkal lehet 
megszerezni, Messinában úgyszólván ma-
guktól mennek a hálóba. A szoros erős 
áramlatait már az ó-korban ismerték és 
rettegtek tőlük a hajósok. Egy hold-nap 
alatt, rendes körülmények közt, hat kü-
lönböző irányú áramlat halad keresztül a 
szoroson, de ezekhez számos kiegyenlítő 
és ellenáramlás csatlakozik. Az áramlási 
viszonyok teljesen bonyolultak és az 
oceánográfusok még ma sincsenek felőlük 
teljesen tájékozva. Áramlásmérők ugyan 

már régen működnek, a partokon egyéb 
megfigyelések is történtek, de a szoros 
nyílt vizén még senki sem végzett meg-
figyeléseket. A partokról pedig nem lehet 
következtetést vonni a nyíltvízi áramlá-
sokra. 

iA messinai szoros hidrográfiai és bioló-
giai viszonyainak tanulmányozását vette 
tervbe az olasz tengerkutató bizottság, 
mely rendes költségvetéssel ellátott állami 
szerv. A R. Comitato Talassografico Ita-
liano (R. C. T. I.) erre a rendkívül érde-
kes feladatra a Marsigli nevű hadihajót 
kapta meg a tengerészeti minisztériumtól. 
Ez a hajó szolgál különben a Levantén 
végzendő tengerkutatások céljaira. A 
tervbevett kutatóútra a bizottságot a kö-
vetkezőképp állították egyibe. Vezető: Ver-
celli, a R. C. T. I. geofizikai csoportjának 
igazgatója, Luigi Sanzo biológus, Mario 
Picotti vegyész, Romano Alpago geo-
fizikus, a R. C. T. I. adjunktusa. A hidro-
gráfiai munkálatokban résztvesz a Marsigli 
parancsnoka, Massimiliano Vietina sor-
hajóhadnagy is, aki maga is jeles szakem-
ber. A szükséges eszközöket részben a R. 
Comitato Talassografico, résziint az Insti-
tu to Idrografico d. R. Marina, a R. Magis-
t rato delle acque di Venezia és a R. C. 
T. I. trieszti földrajzi intézete bocsátják 
rendelkezésre. 

A kutatóutazással egyidőben a part i in-
tézetek is hasonló vizsgálatokat végeznek, 
hogy a vizsgálatokat kiegészítsék. Er re a 
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célra ú j mareográfokat is állítanak föl, 
úgy, hogy a szorost mareográf-hálózat ve-
szi ikörül, amely a következő kikötőkből 
áll: Milazzo, Lipari, Tropea, Faro, Gan-
zirri, Yilla S. Giovanni, Messina, Reggio, 
Giairdini és Catánia. Az expedíció szá-
mára a legnagyobb gondot a hajó lehor-
gonyzása okozza. A szoros fenékviszonyai 
nem alkalmasak a vasmacska lerögzítésére, 
már pedig az áramlások megfigyelésére 
legalább is huszonnégyórás megfigyelések 
szükségesek. Szép időben még csak megy 
a dolog, de a vihar a messinai szorosban 
megakadályoz minden munkát. Arra, hogy 
legalább fél hold-hónapon át egyhelyben 
végezzenek áramlásméréseket, gondolni 
sem leliet. A bizottság tagjai azonban erő-
sen reménykednek abban, hogy legalább 
huszonnégyórás megfigyelésekkel hatolhat-
nak bele a messinai áramlások szövevényé-
nek megismerésébe. A kutatóúton mind-
azokat a hidrográfiai és biológiai vizsgála-
tokat elvégzik, amelyeket a Földközi-
tenger nemzetközi kutatására alakult bi-
zottság előírt. Ezeken felül a fenék föld-
tani viszonyait is tanulmányozni fogják. 
A R. X. Marsigli kutatóhajót a tarantói 
arzenálban alakították át erre a célra. A 
kutatásokban a messinai tengeri biológiai 
intézet is résztvesz. Arról, hogy a kutató-
utazást eddig végrehajtották volna, a 
Rivista Marittima ujabban érkezett számai, 
nem adnak felvilágosítást. (Dr. L. Gy.) 

Tengeri halászat vizi repülőgépekkel. 
A ,,L'Aeronautique'' című francia folyó-
irat érdekes leirást közöl a vizi repülő-
gépeknek, valamint a kisebb kormányoz-
ható léghajóknak a tengeri halászat szol-
gálatában várható jelentős szerepéről. Az 
eszmét a háborús tapasztalatok vetették 
felszínre, amennyiben a háború folyamán 
a búvárhajók elleni harc repülőgépekről 
bizonyult leginkább hatásosnak. A tenger-
alattjáró ugyanis a repülőgépekkel szem-
ben a legbiztosabb fegyverét, a láthatat-
lanságot elvesztette és a levegőiből ledobott 
bombák ellen védekezni nem tudott . A há-
borúból visszamaradt uszó aknákat szintén 
repülőgépekkel kutat ták fel és tet ték ár-
talmatlanná. 

Ezek a tapasztalatok arra a gondolatra 
vezettek, hogy repülőgépekkel a tengeri 
halak főbb tartózkodási helyei is fölkutat-

hatok s a tengerfenék sziklás kiemelkedé-
sei szintén pontosan kifürkészhetők. A 
repülőgéppel együtt a modern tengeri ha-
lászat egyúttal a technika mindazon vív-
mányainak birtokába jut, amelyek a re-
pülőgépről való felderítésnél a háború 
alatt alkalmazásban voltak. így elsősorban 
a szikratávíró, illetve a szikratelefon fog 
fontos szerepet játszani, amelynek segít-
ségével a pilóta a közelben tartózkodó ha-
lászhaj ókkal azonnal közölheti a halak tar-
tózkodási körzetét. A közelebbi helyeket 
pedig ledobott bójákkal lehet azután meg-
jelölni. 

A repülőgépről felvett fényképek a ten-
gerfenék szikláiról és a hajózás egyéb aka-
dályairól nyújtanak pontos tájékozást s így 
az eddig rendelkezésre álló adatokat ki-
egészíthetik Magasból sokkal jobb átte-
kintés nyilik a tenger felszínére, valamint 
a tenger mélyéinek állatvilágára, mint a 
hajók fedélzetéről. így az osztriga-fészkek, 
a szardínia tenyészhelyei, valamint a víz 
felszínén uszó olajfoltok, amelyek a herin-
gek tartózkodási helyének ismertető jelei, 
a levegőből könnyen felismerhetők. A víz 
fölött röpködő sirályrajok a halak jelen-
létét szintén elárulják. 

Valószínű, hogy a hidroplánokat ós a ki-
sebb kormányozható léghajókat a jövőben 
közvetlenül is fel fogják használni olyan 
halfajták fogásánál, amelyek a tengeri ha-
jók motorzajára könnyen szétrebbennek, 
amennyiben a halak főbb tartózkodási he-
lye ily módon teljesen zajtalanul megköze-
líthető. 

Az apróbb halak különböző ellenségei, 
így például Korzika környékén a delfinek, 
oly nagyarányú pusztítást visznek végbe 
a szardinia-rajok között, hogy évente rend-
szeres vadászatokat szoktak rendezni elle-
niük. E vadászatok is bizonyára sokkal 
eredményesebbek lesznek, ha előbb hidrop-
lánokkal kutat ják fel őket s így a vadász-
hajók már biztos zsákmányra mehetnek 
épp úgy, mint a fókavadászatnál, -ahol a 
repülőgépeket szintén szép eredménnyel 
alkalmazzák. 

Lándzsahal Kínában. A zoologiai vizs-
gálatok klasszikus ftárg\ra, a lándzsahal el-
terjedéséről nem sokat tudunk. Ez primi-
tív gerinces, amelyet az Adriából, Pelagosa 
környékéről ismerünk, rendszerint Ná-
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polyiból kerül a laboratóriumok asztalára. 
Most Light*) egy olyan lelőhelyére buk-
kant, ahol hatalmas tömegben él. Ez a hely 
Dél-Kinában, Liuvutien község közelében 
van. Az ottani halászok kizáróan lándzsa-
halat fagniak. A termőhely egy mérföld 
hosszú és hat mérföld széles terület, de 
mégis el tart ja az egész halászlakosságot. 
Augusztustól áprilisig minden éviben négy-
száz halász kétszáz bárkával halászik lán-
dzsahalra, kezdetleges kotróhálókkal. A bár-
kák naponta egy tonna lámdzsahalat, 
évente tehát rengeteg mennyiséget fog-
nak. Századok óta ismerik ezt a halászte-
rületet, mégsem merül ki, ami a lándzsa-
hal nagy szaporaságára vall. A kinaiak a 
lándzsahalat csemegének tekintik és sok-
fél© formáiban készítik el. Szárítva a biro-
dalom minden részébe szállítják. A lán-
dzsahal ottani bőséges előfordulását a ki-
naiak érdekes módon magyarázzák. Sze-
rintök a kopjahal (Amphioxus viagy Bran-
chiostomum) az „irodalom istenének ha-
lacskája." Ez a hajdani világiban nagy sze-
retpet játszott istenség valamikor egy kro-
kodiluson lovagolt. A krokodilus idővel 
megdöglött és a test az említett falu köze-
lében sülyedt el. A háta ma is kilátszik a 
víziből. Ez az a sziget, amely Liuvutien kö-
zelében emelkedik ki a tengerből. Ebből a 
krakodilustetemből másznak ki állandóan 
a férgek, vagyis a lándzsahalak. A halá-
szok rendíthetetlenül hisznek ebben a 
mondában. A dél-kinai lándzsahal ú j faj , 
amelyet Light most tanulmányoz beha-
tóan. L. Gy. 

A Magyar Keleti Tengerhajózási 
Részvénytársaság május hó 14-én tartotta 
renides évi közgyűlését báró Ullmann 
Adolf főrendiházi tag elnöklete alatt. Az 
igazgatósgnak az 1923. üzletévre vonat-
kozó jelentéséből örömmel értesülünk, 
hogy azok a tárgyalások, melyeket az igaz-
gatóság az olasz kir. kormánnyal a tria-
noni békeszerződés értelmében Olaszország 
birtokába jutot t társasági hajók ügyé-
ben folytatott, még a mult év augusztus 
havában szerződéses megállapodásokra 

*) Light, S. F. : Amphiozus f i sher ies near 
the U n i v e r s i t y of Amoy, China , Science. Vol. 
58. 1923. 

vezettek; ezek folyományaképen a volt 
társasági hajók átvételére ú j hajózási 
társaság létesült, melynek élén olasz és 
magyar igazgatósági tagok állanak. A 
társaság rendeltetése, hogy az olasz-ma-
gyar gazdasági kapcsolat szolgálatában 
közreműködj éle és elősegítse elsősorban a 
fiumei kikötő forgalmának meg élénkítése 
irányuló törekvéseket. Az ú j részvénytár-
saság római székhellyel „Levante" Societá 
di Navigazione Fiumana cég alat t mult 
évi december 7-én tar tot ta meg Rómában 
alakuló közgyűlését és működését máris 
megkezdette; Fiúméban megfelelő nauti-
kai és műszaki személyzettel üzemi irodát 
létesített, a hajókat a modem igényeknek 
megfelelően újból felszerelte, szikratávíró-
berendezéssel látta el és személyzetét olasz 
és magyar állampolgárokból állította 
egybe. A hajók kielégítően vannak foglal-
koztatva. 

Jelenti továibbá az igazg'atóság, hogy a 
mult évi december hó 12-én tar to t t rend-
kívüli közgyűlés által a társasági részvény-
tőkének 10,000.000 koronáról 750,000.000 
koronára való felemelése iránt hozott ha-
tározatot sikeresen végrehajtotta és a fel-
pénz címén befolyt 260,000.000 korona a 
rendes tartalékalap javadalmazására for-
díttatott. 

Az igazgatóság mély megilletődéssel 
emlékezik meg a társaság megalapítói 
egyikének: vágújhelyi Hoffmann Vilmos-
nak múlt évi december hó 2-án bekövet-
kezett elhunytáról. Nemcsak a társaság 
igazgatóságának volt ő kiválóan érdemes 
tagja, hanem számottevő tényezője volt a 
hazai közgazdasági életnek is és neveze-
tesen a közlekedésügy terén elévülhetetlen 
érdemekre tett szert. Az élete végéig se-
rényen munkálkodó férfiú emlékét a tár-
saság mindenkor hálás kegyelettel fogja 
őrizni. 

A közgyűlés napján értesült a társaság 
arról a váratlan gyászesetről, mely Hoff-
mann Frigyesnek, a társaság volt ügy-
vezető igazgatójának, majd igazgatósági 
tagjának fiatalon, élte virágában bekövet-
kezett halálával a társaságot- érte. Emlé-
két szintén jegyzőkönyvileg örökítették 
meg. 
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Fényben . . . Három magyar-dalmát 
történeti kép; színmű. I r t a : Dr . Ha-
vass Rezső. Színre akalmaztáik # * . és l * 4 
A Magyar Adria-Egyesület kiadása. 1924. 
(Ára 12.000 korona. Megrendelhető a Ma-
gyar Adria-Egyesületben). 

Több évtizedes lelkes magyar törekvés 
költői revelációja az a kis könyv, amely 
nemrégen jelent meg a Magyar Adria-
Egyesület kiadásában. A címe: Fény-
ben . . ., s színmű formájában három tör-
téneti képet vetít elénk a magyar tengeri 
uralom fénykoráról. A szerzője: Dr. Ila-
vass Rezső, a kiváló magyar dalmatológus, 
aki évtizedek óta egyik leglelkesebb apos-
tola nálunk a tenger kultuszának, hirde-
tője a dalmát partvidékhez való történelmi 
jogainknak, buzgó kutatója és ismertetője 
az adriai magyar uralom emlékeinek. Tu-
dományos és ismeretterjesztő müveinek 
hosszú sora egy tudásban alapos, meggyő-
ződésben erős, a nemzeti tradíciókért ra-
jongó, a természeti és művészi szépségek-
ben elmerülni tudó magyar lélek megnyi-
latkozása. 

Akik Ilavass Rezső több évtizedes 
munkásságát figyelemmel kisérték, akik is-
merik színes, eleven tollal megírt müveit, 
akik hallották lelkes szavát, amellyel min-
denütt, a hol er re alkalma nyilik, szó-
szólója a tenger felé irányuló magyar tö-
rekvéseknek és akik tudják, milyen sokat 
áldozott azoknak az ideális céloknak a meg-
valósulásáért, a melyeket szóval-tollal egy 

hosszú életen át hirdetett , — azok szinte 
természetesnek találják, hogy ebből a ra-
jongó lélekből, ebből a melegen érző ma-
gyar szívből a szép eszmék, a nemes ideálok 
a poézis szárnyán is életre kelnek. 

Ha Havass Rezső költői müve előszavá-
ban nem is mondaná meg, hogy miért bo-
csátja most közre munkáját , amelynek váz-
lata — mint bevallja — már husz évvel 
ezelőtt kialakult a gondolatában, akkor 
is tudnánk, mi a eélja a trilógiájával. Mert 
hiszen Havass Rezső egész lényét a biza-
kodó hit , a neme® optimizmus hat ja á t ; ez 
nyilatkozik meg minden munkájában, ez a 
rugója közéleti tevékenységének. Egyike 
azoknak, a kikben a magyarság szebb jö-
vőjében való hit erősein élt mindig, s nem 
sorvadt el most sem, megpróbáltatásunk 
legsúlyosabb napjaiban. Célja tehát ebben 
a művében sem lehet más, mint a kishi-
tűek megerősítése, a kétségbeesettek meg-
vígasztalása, a nemzet sötét éjszakájában a 
reményosillag fölgyújtása. S természetes-
nek találjuk, hogy e szép feladatnak a meg-
oldásához inspirációt onnan merít, a hon-
nan a saját optimizmusa folytonosan táp-
lálkozott: a dicsőséges magyar múltból, a 
fényből, amelynek sugarai a jelen szürke 
ködén át belevilágítanak a szebb jöven-
dőbe. 

A három történeti kép közül az első Zára 
városába vezet, s Kálmán királyt állítja a 
középpontba: a bölcs fejedelmet, aki nem 
a fegyverek erejével, hanem az államfér-
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fiúi bölcsesség, a diplomáciai tapintat és 
az emberi nagylelkűség hatalmával hó-
dítja meg a lelkeket. A második kép a ta-
tárok elöl Trauba menekült IV. Béla ki-
rálynak és a királyi családnak szomorú 
kálváriáját festi meg, s dokumentálni kí-
vánja egyrészt a dalmát népnek a magyar 
királyokhoz való hűségét, másrészt pedig 
a .szent korona varázsát, amelyből a ma-
gyarság a legnagyobb katasztrófák idején 
is erőt tudott meríteni aihihoz, hogy talpra 
álljon és ú j életet kezdjen. A harmadik 
kép kerete: Nagy Lajosnak Zárába való 
diadalmas bevonulása; s ebből a fényes ke-
retből iá magyarság adriai uralmának vi-
lágtörténeti jelentőslége domborodik ki. A 
három, látszólag különálló történeti ké-
pet egy egésszé fogja össze az a mindhá-
rom részen végighúzódó gondolat, hogy a 
magyarság a tengerhez, való jogát nem 
csupán karjának erejével vívta ki , hanem 
inkább lelki rátermettségével, amely ké-
pessé tette arra, hogy okos politikával 
kormányozni tudjon idegein népeket és vi-
rágzást, boldogságot tudjon teremteni az 
országa, szívétől távolesö vidékeken is. 

A történeti tények reális bázisain 
nyugvó históriai képek élénken ragyogó 
színei közé a szerző fantáziája finom pasz-
tellszínekkel odafestette egy-egy édes-bús 
szerelmi idill halovány vázlatát. Ezzel 
drámai lüktetést is vitt a darabjába és ele-
jét vette annak, hogy fölvonultatott képei, 
mozgalmasságuk és szinasségük ellenére, 
csupán revüszerüen hassanak. A szerelmi 
epizódok közül az egyiknek, Csákfi és An-
géla szereiméinek, — úgy érezzük, — szim-
bolikus jelentése is van. Mintha a szerző 
a magyar róna fiának Velence leányához 
való rajongó szerelmében a magyarságnak 
a tengerhez való vonzódását- akarta volna 
kifejezni; azt a nyugalmat, amely a lelki 
kielégülés jogánál fogva is követel magá-
nak egy kis darabot a népek millióit bol-
dogító tengerből. 

Még osak annyit a Havass Rezső törek-
véseit költői formában kifejezésre juttató 
műről, hogy tárgyánál, nemes tendenciá-
jánál és el nem maradó hatásánál fogva 
megérdemli, hogy ne csak könyvalakban 
forogjon a magyar közönnség körében, 
hanem szóljon a magyarság ifjáihoz-öre-
géhez egyaránt az élőszó erejével is. A 

szerzőnek szeréinyen háttérben maradó 
segítőtársai, a kik a darabot szinre alkal-
mazták, jó munkát végeztek, úgy, hogy 
Havass Rezső „Fényben" cimű trilógiája 
minden bizonnyal nagy sikereket érne el 
a színpadon is, mozigókétpekre átvéve pedig 
kiválóan alkalmas propaganda-darab volna 
arra a célra, hogy a külföldön is bemu-
tassa a magyar történelemnek azt a dicső-
séges korát, amikor az Adria par t ján is 
fényben ragyogott Szent István koronája. 

K. N. 
* 

Kalandozások a tengeren. Egy tenger. 
kutató naplója. I r t a : Leidenfrost Gyula. 
A Stádium sajtóvállalat kiadása, 19&4. 
(Nagy 8-adnét. Leidenfrost Sándor mű-
vészi címlapjával. 270 oldal, 118 képpel. 
Ára 60.000 korona. Megrendelhető a Ma-
gyar Adria-Egyesületben). 

A tenger hálás azoknak, akik szeretet-
tel folalkoznak vele. Föltárja előttük moz-
galmas, színes világát, megtölti a lelküket 
ragyogó impressziókkal és ellátja őket 
egész életükre kedves emlékekkel. Leiden-
frost Gyula — úgy látszik -— nagyon kö-
zel férkőzött szeretetével a tenger ,Jelké-
hez", mert rajongó vonzalmáért viszonzá-
sul igen sok értékes ismeretet, érdekes él-
ményt és színes reminiszcenciát kapott a 
tengertől. Ez tűn ik ki könyvéből, amely-
ben megírja a történetét, — ha úgy tet-
szik : a regényét — annak a benső viszony-
nak, amely őt tizenöt éven át a tengerhez 
kötötte. 

A szerző a naplóformát választja a ten-
gerről való sok-sok mondanivalójának a 
közlésére; talán azért, hogy közvetleneb-
bül szólhasson „szerelméről" és egyéni im-
presszióinak eleven erejével közelebb vi-
gye őt olvasói szívéhez is. Ezt a szándékát 
teljes siker kiséri; már első soraival meg 
tud ja fogni az érdeklődésünket, amelyet 
azután visz magával az ismeretek sokasá-
gán és az élmények hosszú sorián át, anél-
kül, hogy elfárasztaná, fásulttá tenné. 
Leidenfrost Gyula amellett, hogy gazdag 
ós világos tudású szakember, egyúttal ele-
ven tollú elbeszélő is. Ezért van, hogy az 
olvasó szinte észre sem veszi, hogy, •—-
amikor tengeri kalandozásait közvetlen 
hangoin, érdekesen elbeszéli neki — tudást 
is plántál a lelkébe, értékes ismereteket a 
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természettudomány egyik legváltozatosabb 
terrénumáról. 

Leidenfrost müvének középpontjában a 
Magyar Adria-Egyesület Adria-kutató ex-
pedíciójának két ú t ja áll, amelyet 1913. 
őszén és 1914 tavaszán a Najade hadiha-
jón tett meg. A két kutató-út tudományos 
organizmusának a szerző volt a „spiritus 
rector"-a, nem csoda tehát, hogy a kis-
újjában van a bonyolult tudományos szer-
vezet miniden csínja-bínja és hogy az el-
méjébe vésődött a két út minden tapasz-
talása, élménye, epizódja. A teljeis tájéko-
zottság és biztosság, amellyel végigvezet a 
magyar tengerkutatások útján, megnyilat-
kozik naplójának többi fejezetében is, ame-
lyekben tizenöt évi tengeri kalandozásai-
nak egy-egy érdekes eseményét hozza 
elénk élénk színekkel, mozgalmas eleven-
ségben. 

Elbeszélései, — amint egymásra követ-
keznek, — -nemcsak szórakoztatnak, hanem 
egyre bővítik ismereteinket a tengerről. 
Megismertetnek a tengertudomány törté-
netével, eszközeivel, módszereivel, az Ad-
ria tudományos kutatásának históriájával; 
bemutatják munkája közben a magyar ex-
pedíciót, s úgy irányítják az olvasót, hogy 
a tudós oceaniográfus szemüvegén iát lássa 
és megértse a tenger csodásnak tartott 
tüneményeit. Hogy e vonzó, érdekes elbe-
szélések keretében főként a tenger bioló-
giai jelenségei kapnak helyet, az termé-
szetes, mert hiszen a szerző, mint kutató 
tudós, elsősorban a tonger életét tanul-
mányozta tizenöt évi „kalandozásai" 
alatt, s az egyéni tapasztalatoknak olyan 
sokaságát gyűjtötte össze, hogy belőlük bő-
ven telne akár egy külön könyvrevaló is. 

De ha Leidenfrost Gyula könyvében a 
tenger-biológia j u t is túlsúlyra, mégis azt 
kell mondanunk, hogy teljes képet ad a 
tengerről; valósággal sűrített tenger-tudo-
mányt, amelynel* minden ágazatába bepil-
lantást enged legalább annyira, hogy 
megérthessük és értékelni t u d j u k az 
oceánográfusok munkáját. 

Könyvét a szerző Gonda Bélának, a ma-
gyar tengerkutatás megteremtőjének 
ajánlja. Elismerő szavai, amelyekkel az 
Adria-Egyesület elnökének a magyar ex-
pedíció szervezése körül szerzett elévülhe-
tetlen érdemeiről szól, visszhangra talál-

nak mindazoknak a lelkében, akik közve-
tetlen szemlélői voltak a bámulatos aka-
raterőnek és munkaenergiának, amellyel 
Gonda Béla a magyar közöny, nemtörő-
dömség és rosszindulat akadályaival szem-
ben is keresztülvitte tervét: megjelentette 
a magyar tudomány hadseregét a tenger-
tudomány küzdőterén. 

Leidenfrost Gyula könyve, amely hival-
kodás nélkül dokumentálja a magyar 
Adria-expedició komoly munkájnak érté-
kes voltát, emléke egy szép magyar. tö-
rekvésnek, amelyet derékban tör t ketté a 
háború. A szerző rezignált lemondással 
emlékezik tengerről, tangerkutatásról. Mi 
"nem vagyunk ennyire sötétlátók, s bí-
zunk abban, hogy lesz még tengerünk, s 
hogy a magyar oceánográfusoknak még 
szerep jut a nemzetközi munkáljam, amely-
ből iaz első két alkalommal máris teljes 
sikerrel vették ki a részüket 

Említsük meg még Leidenfrost köny-
vérről, Qiogy a címlapját Leidenfrost Sán-
dor festőművész szintetikus rajza díszíti, 
a belsejében pedig több mint száz, főként 
fotografikus illusztrációt találunk, fokozá-
sára az amúgy is élénken lüktető szöveg 
elevenségének és érdekességének. 

Koch Nándor. 
* 

Nauticus. Jahrbuch für Deutschlandes 
Seeinteressen. Herausgegeben von Vioead-
miral a. D. Hollweg. Berlin, 1923. Verlegt 
ibei E. S. Mittler et Sohn. 

A hatalmas német tengerészetet az án-
táinít rettenetes erőszakoskodása ideig-
óráig megbéníthatta, de megsemmisíteni 
nem volt képes. S a német energia az el-
rabolt hajóknak psakhamar igyekezett 
az ú j viszonyoknak s a régi tradíciónak 
megfelelő pótlásáról gondoskodni, úgy, 
hogy belátható időn belül a legmodernebb 
német hajók fogják ismét az Óceánokat be-
népesíteni. 

Erire mutat egyebek között az is, hogy a 
német tengerészeti érdekek képviseletére 
1894-től kezdve kiadott Nauticus című 
évkönyv, mely évről-évre mind nagyobb 
elterjedést nyert s úgyszólván világszerte 
kiváló tekintélyre testt szert, a háborús szü-
netelés iután újra megjelent a régi nagy 

•alakban ós terjedelemmel (380 oldalon) s 
rendkívül érdekes, gazdag ós értékes tarta-
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lommal. Az első cikket a háborús évekből 
jól ismert Tirpitz főtengernagy, a német 
haditengerészet atyamestre írta, mintegy 
bevezetésül kiemelve a Nauticus újból való 
megjelenésének nagyértékü hazafias jelen-
tőségét. Jól mondja a bevezető sarokban, 
— a mi reánk is illik — hogy Német-
ország jutott az örvényibe, miért népének 
nagy részéiben hiányzott a nemzeti érzés s 
nem értet te meg a tengert és ezzel a vilá-
got. Az ú j Nauticus részére az a nagy fon-
tosságú feladat vár, hogy a német nemzet 
müveit részéhez közelebb hozza a tengert, 
mint kultúrtényezőt. 

A Nauticus ezen ú j kötete négy fejezet-
ben érdekesnél-érdekesebb cikkekben tár-
gyalja a tenger problémáit. Az I'. fejezet 
gazdaság-politikai kérdéseket tárgyal s 
ezek közt számos általános érdekű cikket 
találunk, mint pl. Németország mai ten-
geri érdekei, a német kereskedelmi tenge-
részet a világháború előtt és után, a. ten-
gerszorosok gazdasági jelentősége, az el-
vesztett német gyarmatok, a tengeri érdie-
kek és légi forgalom stb. A II . fejezet ten-
gerészeti technikai kérdésekkel foglalko-
zik. A I I I . fejezet a haditengerészeti po-
litikának van szentelve. Bevezetésül han-
gulatos emlékezést közöl a régi német 
flottáról, majd a német flotta háború 
utáni helyzetét és hivatását, s egy másiK 
cikk a tengeri hatalmak fejlődését tár-
gyalja az 1918—22. évben. A IV. fejezet 
az egész műnek úgyszólván a koszorúja. 
Gazdag és rendkívül értékes statisztikai 
anyag a világ- és tengeri kereskedelmük, 
a hajózás — hajóépítés, halászati és légi 
forgalom fejlődéséről, a .tengeri hatalmak 
haditengerészetéről stb. rengeteg sok és ta-
nulságos táblázatos adattal. A rendkívüli 
íbecses kötetet egy g-ondosan összeállított, 
szakirodalmi szemle egészíti ki. 

Aki a tengerészet iránt érdeklődik, a 
Nauticusnak ebből a kötetéből bőséges is-
meretet és tanulságot meríthet. S úgy a 
szakavatott iszerkesztő, mint a mai viszo-
nyok közt szinte a csodával határosari ál-
dozatkész kiadó a legnagyobb elismerést 
érdemlik ezért az évkönyvért, amely nem-
csak értékes kultúrmunka, de valóságos 
hazafias cselekedet. 

* 

Der Krieg zur See 1914—1918. Heraus-
gegeben vom Marine-Archiv. Kreuizer 
krieg. Bd. 2. Der KreuzerTcrieg in den 
auslandischen Gewássern. Bearbeitet von 
E. Baeder, Kontreadmiral, Zweiter Band. 
Die Tátigkeit der kleinen Kreuzer „Ern-
áén", „Königsberg" und „Karlsruhe." Mit 
einem Anhang: Die Kriegsfabrt des klei-
nen Kreuzers „Geier." Mit zaihlreicihen 
Karten, Tabellen und Anlagen. Berlin, 
1923. Verlag, von E. S. Mittler et Sóim. 

A háború folyamán lapunkban is meg-
emlékeztünk azokról a szinte legendás hadi 
műveletekről, melyeket a német haditen-
gerészet kis cirkálói a világtengereken — 
ezer veszéllyel szembeszállva hősi el-
szántsággal, csodálatos bravúrral végrehaj-
tottak. A német haditengerészetnek örök 
dicsőségei maradnak ezek. 

Ebben a kötetben részletesen le van írva 
a fentnevezett három cirkálónak minden 
egyes hadi művelete, megvilágítva az eze-
ket befolyásoló összes tényezőkkel. Oly 
megragadóan vian minden egyes esemény 
elbeszélve, oly rendkívül érdekesek a cso-
dásnál-csodásabb körülmények, melyek köz-
rehatottak és felmerültek az, egyes had-
műveleteknél, hogy aki a tengeri ha.deirő 
szerepköre és jelentősége iránt csak némi-
leg is 'érdeklődik, a legnagyobb élvezettel 
olvashatja a soha meg nem vert, a mindig 
győzedelmes némiet hadiflottának s a né-
met haditengerészek vakmerő vállalkozá-
sainak és hősi fegyvertényeinek ezt a 
valóságos apotheozisát. 

A szárazföldön a 'destrukció térdre 
kéiiyszeríthette a német haderőt, de a ten-
geren diadalmasan őrizte meg a német 
flotta legyőzhetetlen fölényét. 

* 

Taschenbucli der Kriegsf'lotten. Her -
ausgagdben von B. Meyer, Koirvettenkapi-
tán a D. mit 324 Schifí&bildern, Skizzen, 
Schattenrizzen und zwei fairbigan Flag-
gentafeln. J. F. Lehmanns Verlag, Mün-
chen. 

A régóta előnyösen ismert Meyer-féle 
haditengerészeti évkönyv első része az egyes 
államok hadihajóinak .részletes jegyzékét 
közli a főbb hajótípusok fényképével, váz-
latrajzaival és árnyképeivel. Az orosz 
haditengerészetről i t t jelentek meg az első 
hiteles adatok. A második rész a tengeré-

3* 



•36 KÖNYVISMERTETÉSEK 

szeti politikának van szentelvie. Ismerteti 
a versaillesi ibékediktátumnak a német 
haditengerészetre vonatkozó lesúj tó rendel-
kezéseit, a washingtoni flotta-leszerelési 
konferencia megállapodásait, több tenge-
rész-politikai kérdés állását, a különféle 
haditengerészetek körében az előző év fo 
lyamán előfordult változásokat, újításokat, 
építési terveket, stb. 

* 

lm Felile unbesiegt. Erlebnisse im 
Weltkrieg erzáhlt von Mitkámpfern. Drit-
ter Banld. Oesterreich. Herausgegeben von 
Hugó Kerchnawe Generalmajor <1. R. mit 
22 Bildnissen. J . F. Lehmanns, Verlag, 
München, 1923. 

Az osztrák-magyar hadsereg diadalmas 
fegyvertényeinek rendkívül érdekes, színes 
rajza ez a szépen kiállított kötet. Sorban 
elvonulnak előttünk azok az örökké emlé-
kezetes hadmozdulatok és hősi elszántság-
gal végigküzdött harcok, melyekben a ma-
gyarság még az ellenség által is elismert 
haláltmegvető elszántsággal és vitézi bá-
torsággal vett részt. Szerbia szívében, Li-
manova-Lapanovnál, az erdős Kárpátok-
ban, Belgrádnál, iaz Isonzónál és sok-sok 
más vidéken vívott dicsőséges harcaink-
nak emléke elevenedik meg előttünk en-
nek a könyvnek az olvasásánál. A száraz-
földi hadviselés leírását kiegészíti a No-
vara cirkálónak Horthy Miklós sorhajó-
kapitány parancsnoksága alat t az Adrián, 
az otrantói tengerszorosban 1917. május 
15-én végrehajtott fényesen sikerült táma-
dása az ellenséges hajók egész tábora ellen. 
A soha le nem győzött osztrák-magyar 
hadiflottának ez az utolsó diadalmas fegy-
verténye hervadhatatlan koszorúként borul 
ennek a mi kedves f lot tánknak hullám-
sírjára. 

* 

Rivista Marittima. Az olasz tengeré-
szeinek ez a havi folyóirata rendkívül gaz-
dag, változatos és érdekes tartalmával, 
nagy terjedelmével (az egyes füzetek 300— 
500 oldalasak), bőséges anyagot nyujtamak 

a tengerészet i ránt érdeklődőknek a tanul-
mányozásra. Tartalmának gazdagságával 
és nagy terjedelmével a.világ összes ten-
gerészeti folyóiratai közt méltán az első 
helyet foglalja el. Az ez évi januári fü-
zetben egy igen érdekes és tanulságos 
hosszabb tanulmány kezdődik az olasz ten-
geri hajózás fejlődéséről a legrégibb kor-
tól kezdve, számos ó-kori hajó képével. 
Ké t szintén nagyobb elméleti értekezés 
u tán a folyóirat részletes képet nyú j t az 
egyes államok hadi és kereskedelmi tenge-
részeti s aviatikai mozgalmairól; a ten-
geri halászatról s a tengeri sportról sok 
szép képpel illusztrált cikkek, vegyes köz-
lemények és folyóirat-szemle és biblio-
gráfia egészítik ki a kötet gazdag tartal-
mát. — A februári füzet a vitorlás-hajók 
védelméről közöl cikket, több rajz kísére-
tében ismerteti a Fiúméban, a Ghiczy-vil-
lában létesített rádiótávíró-állomás 50 mé-
ter magas oszlopát, az egyes államok hadi 
és kereskedelmi tengerészetét, sporthajó-
zását és halászatát. 

* 

Marine Rundschau. Ez a kiváló szak-
avatottsággal szerkesztett német tengeré-
szeti folyóirat immár 29-ik évfolyamát 
éli. Cikkei a tengerészeti és ezzel kapcso-
latos problémák minden ágára kiterjesz-
kednek. Ez évi füzeteinek gazdag és válto-
zatos tartalmából kiemeljük a következő 
cikkeket. A világpolitikai hatalmi kérdé-
sek összefüggése, Gadow korvettkap itámy-
tól, Gondolatok egy francia tengeralatt-
járó kereskedelmi háborúról, szembeál-
lí tva a némettel, Ivoester és Tirpitz, 
Waldbeyer Harz sonhajókapitánytól, U j 
tüzérségi harcmodorok a partvédelemben, 
a szél mérése léghajóban és repülőgépen, 
naplójegyzetek az Emden hajó háborús út-
jairól, technikai újítások az olajfűtésű ha-
jók gépein s azok jelentősége a haditenge-
részetre, stb. Miniden számban közölve van 
a haditengerészet és légi flotta terén föl-
merült mozgalmak ismertetése az összes 
államokban, a tengerészeti folyóiratok 
szemléje, stb. 

Kiadja a Magyar Adria Egyesület. Bethlen-nyomda r.-t. Budapest. (Fel. vez. : Székely A. Antal.) 
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La Société Hongroise de'Adriatique a éte 
fondée, il y a 12 ans, dans le but: 

1. de collaborer aux recherches océano-
graphiques surtout dans les mers Adri-
atique et Nőire, de créer des stations 
thalasso-biologiques et un Institut oceano-
graphique á Budapest ; 

2. d'étudier toutes les questions intéres-
sant la communication sur mer d'ordre 
technique, nautique, commercial et poli-
tique mondial; 

3. de conserver et de répaudre puissan-
ment les traditions historiques et les sou-
venirs nationaux dus á cette longue do-
mination et de ressusciter les anciennes 
sympathies dans la cőte orientale de l' 
Adriatique. 

Der seit nunmehr 12 Jahren bestehende 
Ungarische Adria-Verein bezweckt: 

1. Teilnahme an der Erforschung des 
Meeres, besonders der Adria und des 
Schwarzen Meeres, Cründun'g meeresbio-
logische Stationen und eines Oceano-
graphiscken Instituts zu Budapest; 

2. die Erörterung samtlicher den See-
verkehr betreflenden Fragen nautischer, 
technischer, kommercieller und weltpoli-
tischer Natúr; 

3. Ptlege und weitschichtige Verbreitung 
der mit der jahrhundertlangen Herrschatt 
Ungarns zusammenhángenden historischen 
Überlielerungen und Erinnerungen, sowie 
Viedererweckung der altén ungarischen 
Sympathien an der Ostkiiste der Adria. 

Kiadja a Magyar Adria-Egyesület. Bethlen-nyomda r.-t. Budapest. (Fel. vez.; Székely A. Antal.) 
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